Anonyma Alkoholister
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Agenda vid möte med
Informationskommittén Västra Regionen
2013-08-17
1. Mötets öppnande, varför är vi här - närvarande: Janne (ordförande), Åsa
(sekreterare), Bosse (ledamot), Bengt (ledamot), Johan (ledamot), Olof (ledamot)
2. Presentationsrunda – vi talade om anonymitetsprinicpen och 11:e och 12:e
traditionen en stund.
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 uppläses av Janne. Inga öppna frågor.
5. Aktiviteter kring Informationskommittén.
a.
6. Avrapportering gjordes utifrån aktivitetslistan plus genomgång av nya aktiviteter,
fokus i höst är Hälso & Sjukvård.
a. Ny aktivitetstanke – Johan talade om en erfarenhet från ”Adopt a doctor”.
Detta är en modell där läkarstuderande får möjlighet att få en personlig ”AAkontakt”, där AA-medlemmen tar med den intresserade på en fika och ett
möte och finns där för frågor. Samma modell skulle kunna användas för andra
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yrkessegment. För denna modell att föra budskapet vidare så behövs
information/attraktion skapas inom AA, för att få medlemmar att delta
(utöver institutioner/universitet). Diskussion och samtal runt detta fortsätter
framöver om hur vi i Västra Regionen ev hitta en modell som den här för att
öka informationen.
b. Avrapportering om hur information till AA grupper har gått. Åsa skickar ut
listan igen och arbetet fortsätter under hösten och hela tiden. Bosse utökar
listan med grupper för hela regionen. Listan läggs upp på Google drive så att
alla kan bocka av de grupper där information är utförd. Vi talade om att vi
framöver kommer att informera ”regelbundet” om Informations kommittén
och det arbete vi utför.
c. Nya punkter har lagts till på listan – mot höstens segment inom Hälso och
sjukvård.
7. Landsmöte 2013, lärdomar
a. Informationskommitteen kontra Landsmötesinformationskommitteen, att det
var två olika grupper, diskuterades. Vi talade om fördelar och nackdelar och
lärdomar. Janne tar med sig dessa tankar till Landsmötes kommittén.
Våra generella kommentarer var att i stort stå fungerade informationen på
Landsmötet alldeles utmärkt. Genomslaget hos press var mycket lyckat, och vi
fick möjlighet att föra budskapet vidare (radio, tv, text-tv). Medlemmar i
kommittén var tillgängliga och gjorde service hela helgen.
8. Övriga frågor
a. Google Drive kommer from nu att användas av alla för arkivering. Åsa laddar
upp alla tidigare protokoll, actionlista och övrig dokumentation.
Användarnamnet: aa.vastra.regionen@gmail.com – Johan skickar inbjudan
igen så deltagare får lösenord.
b. Deltagande vid Aleforsstiftelsen dag ”Ideella resurser vid missbruk” den 3
oktober, vi kommer delta. Åsa talar med Jan F.
c. Workshop om offentlig Information riktade till medlemmar – vi beslutade att
vi kommer hålla i en workshop i ämnet i november. Bengt tar ansvaret för
planerande och har Åsa och Johan till sin tjänst.
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9. Nästa möte – 14 september i Johanneskyrkan kl 11:30-13:30
10. Reflektion från alla om dagens möte och sedan avslutades mötet med
Sinnesrobönen.
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