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Anonyma Alkoholister
Göteborgskretsen
Protokoll från kretsmötet 2013-11-30
1. Mötet öppnades. Texten från 24.jan ur dagliga reflektioner lästes.
2. Presentationsrunda
3. Föregående protokoll upplästes av sekr, godkändes och lades till
handlingarna.
4. Tord K. och Jessica U. utsågs som justerare.
5. Övriga frågor:
5.1 Joel K. YPAA In to Action en tredelad fråga.
5.2 Jan F. Ska vi öka antalet möteslistor ?
6. Rapporter:
a) Info från FRIK Johan Ö: Ca 30 st. personer från hela landet deltog i de
Offentliga infodagarna I Stockholm, temat är ”Upp På barrikaderna”.
Offentlig information – OI – syftar till att jobba med offentlig information
mot professionella, som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med oss
när vi är aktiva. Presstelefon finns på aa.se, klicka på ”press”, där finns
telefonnr. Det kommer en halvsidesannons om AA i Expressen söndag
29/12. Mötesapp. är under produktion. Informationsfilm som används i TV
i Nordamerika skall textas till svenska för att användas i svensk TV. FRIK gör
även försök att helt producera en helt svensk film. Kommittéen kommer
att börja med Skypemöten för sina träffar i avsikt att spara pengar till
andra projekt än resor. Ser över möjlighet att medverka på bokmässan.
b) Jourtelefon. Marie J. Meddelade att det ringt en hel del, framför allt
kvinnor. Önskemål om två jourtelefoner – en för män och en för kvinnor.
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Marie A. tar över jourtelefonen 8/12. Ingen ny telefon inköpt.
c) Ekonomisk rapport för kvartal 3 2013, (se Bilaga 1) redovisades av
kassören som framlägger tre förslag. - att föra kvartalets kassaöverskott
35663,72 kr i ny räkning - att sända ett bidrag till Västra Regionen om 9000
kr samt att sända ett bidrag - till servicekontoret Stockholm om 4500 kr.
Kassörens förslag godkändes
d) Regionen: Ingen från regionen närvarande. Bosse L. informerade om att
Joel K. blev vald till servicedelegat. Ett bra regionmöte med bra diskussioner. Det händer mycket I regionen. Det finns numera ordförande,
sekreterare och kassör.
e) Bokansvarig, Dennis L: Inget speciellt har hänt. Det finns ett lager här på
Vårvädersgruppen. Vid större beställningar är det bara att kontakta
Dennis. Ny gul broschyr finns tillhanda ”Vad AA är och inte är”. Den går att
beställa från servicekontoret. Dennis vet inte om den är helt gratis.
f) Infokommittén: Janne B. och Åsa M. berättade att kommittén träffas en
gång/mån, jobbar utifrån en aktivitetslista som fortlöpande avrapporteras.
Kommittén har en bokad tid med ett större företag här i Gbg.
Fokusområde för hösten är sjukvård och hälsa. Detta är ett område, där
det är trögt att få kontakt. Workshop förra lördagen på teamat Offentlig
Information. Uppslutningen var inte så stor som önskats. Kommittén vill ju
engagera flera eftersom det är viktigt med offentlig information. Det är
också ett önskemål att det kommer flera kvinnor till infogruppen för att
kunna anpassa informationen så, att målgruppen kan identifiera sig med
de som informerar. Åsa berättade också, att det finns en nystartat OIforum på webben.
Informationskommitténs nästa möte är 2014-01-11 kl 11.30-13.30 I
Johanneskyrkan.
g) 12estegskommittén: Anders B. föredrog. Nybildad kommitté i kretsen,
som sedan förra kretsmötet haft tre möten. Alla välkomna till möten sista
torsdag I varje månad kl.17-18 i Vårvädersgruppens lokal. Nästa möte
tidigareläggs till 19/12. Anders B. nominerad som ordförande och Malin
som sekreterare. Kommittén har bl.a besökt boende för hemlösa i
Sandarna och gjort ett mycket givande tolvstegsarbete. Ett mail kommer
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avseende vad kommittén gör och hur den agerar. Uppgiften är att ge
kretsens grupper de bästa förutsättningarna för att utöva sitt huvudsyfte –
Att föra budskapet vidare till alkoholister som fortfarande lider. Info
kommer ligga på Göteborgskretsens hemsida.
h) Servicedelegat Mickael H: Har fått uppdrag att få I gång praktiska möten
på Ellös. Önskar att en grupp från vår krets kan ställa sig till förfogande för
diskussion avseende motionerna till servicekonferensen,

7. Nomineringar till kretsen:
a) Ordförande, ingen
b) Vice ordförande, ingen
c) Vice sekreterare, Annika K. och Sofia D.
d) Kassör, Tord är nominerad från YPAA och Sisters in Sobriety´s
e) Vice kassör, ingen
f) Vice webbmaster, ingen
8. Nominering till 12estegskommittén
a) Ordförande, Anders B
b) Sekreterare, Malin

9. Val till 12estegskommittén
a) Ordförande, Anders B.
b) Val av Malin till sekreterare bordlades eftersom M. inte var närvarande
10. Val till kretsen:
Som vice sekreterare valdes Sofia D.
11. Nominering till regionen
Som vice ordförande nominerades Bosse L.
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Inga ytterligare nomineringar
12. Presentation av tradition 6 och koncept 7. Punkten bordlades
13. Övriga frågor:
a) YPAA In to Action orienterade om byte av lokal 10/12 till Pärlan
b) YPAA In to Action har talardag 25/1 2014 kl. 9-17. Talare från YPAA
Stockholm och Göteborg. Kan YPAA få 1.296:- från aktivitetskassan för
deras resa? Beslut: JA, om det inte kommer in tillräckligt i hatten.
Bokförsäljning betalas i efterskott.
c) Beslutades att öka upplagan för trycka möteslistor ca 500 ex
14. Nästa krets-/årsmöte 15/2 kl.11.30-14.00
15. Mötet avslutas med sinnesrobönen

Vid protokollet:

Marie A
Sekreterare

Justeras:
B.S.

T.K.

Jessica U./ Bengt S.

Tord K.
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