Anonyma Alkoholister
Informationskommittén Västra Regionen
Protokoll från möte med
Informationskommittén Västra Regionen
2013-11-16
1. Mötets öppnande, ”varför är vi här” lästes upp, närvarande: Janne (ordförande), Åsa
(sekreterare), Bosse I (ledamot), Johan Ö (ledamot), Bengt S (ledamot).
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 lästes igenom.
5. Workshop OI, 23 november.
Service till workshopen behövs. Medlemmar söker och tillfrågar olika grupper. Bengt
tar ansvar för service och tar hjälp från övriga om det behövs.
Innehåll för WS enligt dessa frågor från inbjudan:
•

Hur kan vi nå fler alkoholister som lider?

•
Kan vi och i så fall hur, nå ut till läkare, personalansvariga, polis, kyrkans folk
dvs. de som träffar oss när vi fortfarande är aktiva?
•

Vad kan jag göra som individuell medlem för att hjälpa till?
Jag är ansvarig…
Närhelst, varhelst någon ber om hjälp vill jag att AA skall finnas till hands,
och för det är jag ansvarig

Anonyma Alkoholister
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•

Vilken betydelse har anonymitetsprincipen?

Agenda:
-

-

Öppnade/Välkomnande (10 min) – Janne
PPT’n kommer att köras i kort och intensiv form (ca 30 minuter). Johan
Två medlemmar delar erfarenhet, styrka och hopp angående deltagande i OI (ca
15 min vardera). Åsa och Janne.
Fika ca 15 minuter.
Anonymitetsprincipen samt indelning till små grupper i diskussion – Bosse (30
min)
Diskussion/samtal angående frågeställningarna: ”Hur kan vi nå fler som lider?”
och ”Hur gör vi det här tillsammans?” ”Hur och var finner vi möjlighet att få
informera?”(resterande tid) – Alla
Sammanfattning - Janne

6. Avrapportering från aktivitetslistan plus nya aktiviteter, fokus i höst är Hälso &
Sjukvård – vi fortsätter med de punkter som redan finns, följer upp mm
7. Övriga frågor
a. Roll-up för informationstillfällen där vi är flera aktörer. Vi efterfrågar detta
och finns detta inte så kommer Infogruppen att ta fram det. Johan tar med
detta till FRIK för mötet i december.
8. Nästa möte - Johanneskyrkan 2014-01-11, kl. 11:30-13:30
9. Reflektion
10. Mötet avslutas med Sinnesrobönen

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

