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PROTOKOLL FÖR KRETSMÖTE 2013-05-04
1.
2.
3.
4.
5.

Ordförande Bosse L. öppnar mötet
Deltagarlista skickas runt (25 personer deltog)
Dagordning godkännes och 2 justerar utses ( Bengt S. och Anna L.)
Föregående protokoll godkännes
Anmälan övrig frågor:
• Bosse L. undrar om vi kan ha kretsmöten på vardagar istället för
lördagar
• Johan Ö. har frågor angående namn + efternamn i protokoll mm
för att förenkla att få tag i folk ( hur anonyma behöver vi vara ? )
• Anders B. har synpunkter på Gbgs-kretsens struktur
• Åsa M. fråga angående framtida workshops
• Leif A. ifrågasätter nyttan av GSR-rapporterna ?

6. Rapporter:
a) Pia S. som har haft jourtel. berättar också att tel. har ringt ganska
ojämnt, och det har varit mest kvinnor, har varit lärorikt för hennes
nykterhet. Telefonen lämnas vidare till Marie i Centrumgruppen.
b) Kassörens rapport. Bifogas.
c) Förra regionmötet i Skara ca 25 st. var väldigt långdraget pga många
tveksamheter i föregående mötes protokoll – sekreterare hade slutat, blivit
sjuka mm – varför många punkter inte hanns med. Tjänarbrist. Hopp om
bättring. Justerare av protokoll är VÄLDIGT viktiga personer. Nästa
regionmöte i Uddevalla den 1.juni kl 11 – 15.00.
d) Bokansvarig inte närvarande, men lämnat rapport per telefon u. a.
e) Landsmöteskommittén anmodar grupperna att hjälpa till vid mötet.
Det behövs hjälp med att bära, bevaka parkeringsplatser och leda
möten mm. Anmodan har sänts till alla, som är GSR via e-post. Till
GSR, som inte har e-post, har anmodan skickats med post.
f) Infokommitté ( Johan Ö. ) rapport: 5 st. nya engagerade
medlemmar träffas 1 ggr/mån. Flöde inåt fr. olika HR, mellanchefer,
chefer som målgrupp. Jobbar utifrån en aktionlista, stort eget ansvar,
får mycket gjort, åker alltid 2 st. En hel del oklara frågor till regionen
bl.a budget. Vänder oss till alla grupper i regionen genom att deltaga
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på praktiska möten, så att folk får veta vilka vi är. Skapat ett infobrev
om vilka vi är och vad vi gör. Någon info varje vecka. Finns plats för
aktiv deltagande, gärna utanför Gbg, tips och ideer mottages mer än
gärna. Finns på reg. hemsida, Åsa delar runt infobrev åt dem som
önskar. Ingemar E. info om att det finns 4 st. olika broschyrer man kan
beställa på servicekontoret som är gratis. Susanne W. kommer att
börja jobba på Fryshuset, ensamma mammor, med stöttning av
alkoholmissbruk, får hjälp av infokommittén.
e) Rapport från servicekonferensen. Anders B. roterar ut sista juni.
(Se separat mail ifrån Anders B. Bifogas )
7. Nomineringar till kretsen:
a) Vice ordf. inga förslag
b) Sekr: Marie Andervik
c) Vice sekr. inga förslag
d) Vice kassör inga förslag
e) Vice webbmastser inga förslag
Ordföranden bad mötet observera, att såväl ordförande som kassör
roterar ut f o m 1.februari 2014.
8. Val till kretsen: Marie A. valdes till sekreterare
9. Nomineringar till Regionen:
a) Ordförande.
Anders B. och Per W. ( från Trollhättan, ej på plats ) var nominerade.
Johan Ö. som är Per´s sponsor berättar lite om Per W. drygt 10 års
nykterhet, aktiv i starta grupper, aktiv i service, info för infokommitté,
3-barns pappa, jobbar som lärare på Folkhögskola, 48 år. Jobbat som
ordförande i olika föreningar, van att ta ansvar i den rollen. Val mellan
de båda utföll med Per W. 13 röster Anders B. 3 röster. Per W
nomineras som Göteborgskretsens kandidat för posten som ordförande
i regionkommittén.
b) vice ordförande: ingen nominering
c) tillförordnad sekreterare Kia är nominerad som ordinarie sekreterare
d) En servicedelegat, Joel K. är redan nominerad. Tillträder 1.juli
2013. Mikael H från Uddevalla är redan tillsatt. Ingen ytterligare
nominering.
e) Suppleanter för servicedelegater: Ingen nominering
f) Som medarbetare i FRIK är Johan Ö. redan nominerad, men
hanns inte med på förra regionmötet, varför detta bevakas på
nästa regionmöte.
10. Presenterades fjärde traditionen av Ia S. och femte konceptet av
Åsa M. Beslutades att Joel K. presenterar sjätte konceptet och Leif A.
presenterar femte traditionen vid nästa kretsmöte.
11. Inga inkomna skrivelser eller motioner
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12. Övriga frågor:
a) Anders B. berättar om AA:s struktur. Skall vi ha årsmöte eller
inte? Beslutades att ta upp detta som fråga vid nästa kretsmöte
b) Hur ska GSR-rapporten komma till bästa nytta ? Beslutades att
kretskommittén tar fram förslag till utförande
c) Kretsmöten på vardagar ? Beslutades att fortsätta som förut på
lördagar men att flytta fram mötena till kl 11.30 – 13.30
d) Är kretsen intresserad av att anordna workshops i stil med den
om sponsorskap ? Svaret blev ett enhälligt ja samt att frågan tas
upp närmare på nästa kretskommittémöte.
e) I informationskommitténs protokoll väljer vi att skriva namn +
första bokstaven efternamnet, vilket vi tycker är viktigt för att
personer skall få tag i oss som personer. Det har framförts
tveksamheter från webmasters avseende anonymitetsprincipen.
Informationskommittén önskar att förnamn och första initialen i
efternamnet är med, när kommitténs protokoll läggs ut på
respektive hemsida. Beslutades att ta upp frågan som en punkt på
nästa kretsmöte.
13. Nästa möte kretsmöte lördagen 31 aug. 11.30-13.30
14. Mötet avslutades med sinnesrobönen

Marie A
Sekreterare
Justeras:
B. S.
Bengt S

Anna L
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