Anonyma Alkoholister
Informationskommittén Västra Regionen

Protokoll vid möte med
Informationskommittén Västra Regionen
2013-04-21
1. Mötets öppnande, ”varför är vi här” – närvarande: alla 5 kommittee medlemmar.
2. Presentationsrunda
3. Uppdraget:
Vårt enda syfte är att hjälpa den alkoholist som fortfarande lider.
”Näst efter 12-stegsarbete är offentlig information till icke-alkoholister det absolut
viktigaste vi kan göra inom Anonyma Alkoholister för att hjälpa den alkoholist som
fortfarande lider.” ”Vi måste upp på barrikaderna och tala om vilka vi är.”
Vi skall informera om AA till människor som i sitt dagliga arbete, i en eller annan form, kan
tänkas komma i kontakt med aktiva alkoholister.

Målsegment
•

Vården

•

Kyrkan

•

HR, personalavdelningar, chefer med personalansvar

•

Polisen, rättsväsendet

4. Föregående mötes protokoll läses upp, och vi stämde av punkterna
5. Fler tjänare till Informationskommittén.
a. Listan med alla gruppers praktiska i Regionen.
Listan inte helt färdigställd, har en del oklarheter. Vi gick igenom den aktuella
lista som just nu är skapad, innehåller 25 stk grupper. Mer grupper kommer
att läggas till för hela regionen. Bosse färdigställer denna och distribuerar till
kommitee medlemmar. Av de 25 grupper på listan så är dessa utdelade på
medlemmar för kontakt/deltagande på praktiska möten den närmaste tiden
framöver.
b. NN reste en punkt om vi skulle ha en form av ”jourlista” dvs en lista med
personer (informatörer) runt om i regionen som kan hjälpa till vid
Jag är ansvarig…
Närhelst, varhelst någon ber om hjälp vill jag att AA skall finnas till hands,
och för det är jag ansvarig
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informationstillfällen. Vi har några personer som vi kan ta hjälp av just nu men
saknar framför allt kvinnor.
c. Infobrev –XX sammanställer brev utifrån de två brev vi tagit fram idag och
skickar detta förslag, så snart som möjligt, till kommitteen för
editering/godkännande. (2013-04-24, brev godkänt)
6. Avrapportering från aktivitetslistan plus nya aktiviteter – Vi igenom alla punkter. Den
lista vi fick via en privat kontakt kommer XX och NN att avsätta tid för att gå igenom –
ta kontakten med dem.
7. Landsmöte 2013
a. Kommitteen har tagit på sig ansvaret för delen på fredagen, 13:00-16:30,
Offentlig information om AA till press och medlemmar. Vi är en grupp på
totalt 8 stk som kommer att delta i detta.
b. Informationsdisken om Landsmötet – vi är anmälda som tjänare där och vi
kommer även ha en information om Infokommitten på samma ställe
(bemannad hela helgen). Programmet finns nu tillgängligt.
8. Övriga frågor
a. Frågan om ansvaret för information till avgiftningar etc – denna punkt reses
på nästa Regionsmöte.
9. Nästa möte – 2013-06-18 kl.: 11:30-13:30 – OBS – Johanneskyrkan.
10. Reflektion
11. Mötet avslutas med Sinnesrobönen

Protokoll skrivet av sekreterare.

Jag är ansvarig…
Närhelst, varhelst någon ber om hjälp vill jag att AA skall finnas till hands,
och för det är jag ansvarig

