Anonyma Alkoholister
Informationskommittén Västra Regionen
Protokoll från möte med
Informationskommittén Västra Regionen
2014-07-06
1. Mötets öppnande – ”varför är vi här?” påmindes om.
2. Presentationsrunda – några ytterligare nya! - närvarande: Janne (ordförande), Jennie,
Bibbi, Valeria, Per, Sara, Bengt, Åsa, Ulf.
3. Påminner oss om uppdraget, lite mer detaljerat än ”normalt” (då vi är flera nya i
kommittén):
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 – Vårt fokusområde våren 2014

•

HR, personalavdelningar, chefer med personalansvar

•

Polisen, rättsväsendet

4. Föregående mötes protokoll lästes upp.
5. Avrapportering från aktivitetslistan plus nya aktiviteter– vi fortsätter med de punkter
som redan finns, följer upp mm. De senaste månaderna har antalet uförda
informationer stadigt ökat. Vi får också in fler förfrågningar. Vår bearbetning av vårt
fokusområde ”Kyrkan” har gett många kommande resultat och under hösten
kommer vi att utföra många informationer som ett resultat av vår bearbetning. Vi
arbetar strukturerat och följer upp vårt arbete samt fyller på med alla nya
förfrågningar.
6. Övriga frågor

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
Informationskommittén Västra Regionen
a. Roll-up coordinator – Sara erbjöd sig och vi beslutatde att vi inrättar detta nya
tjänaruppdrag. Sara kommer att hålla koll var roll-upen för VR är och vart den
ska och är kontaktperson om vi behöver den.
b. AA-grupps information om Informationskommittén – Åsa uppdaterar listan
med alla regionens grupper, sätter dit namn på kommittémedlem –
informerar alla om vilka grupper de är ansvariga för att informera. Listan finns
uppladdad på OI-forum.
c. Halvdagsseminarium för oss i kommittén – upplärning, dela med oss av vår
erfarenhet, traditionssamtal, presentationsteknink mm – 14 september
12:00-16:00 – Pärlan, Redbergsplatsen.
d. Nya medlemmar i kommittén blir inlagda i Info-emailen samt blir inbjudna till
OI-forum. Åsa ordnar med detta och informerar hela gruppen när klart.
7. Nästa möte - Johanneskyrkan 2014-08-23, kl. 11:30-13:30 – Skypar Per (som deltar
från Norge)
8. Reflektion
9. 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

