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Kretsmöte, Göteborgskretsen lördagen 29/11 – 2014 
 

 
1. Mötet öppnades av ordförande Ingalill H. 
2. Presentationsrunda. Deltagarlista skickades runt för ifyllnad. 33 deltagare, varav 11 

GSRer.  
3. Dagordningen justerades och godkändes. Två justerare utsågs: Bengt S och Ia S. 
4. Föregående protokoll lästes av vice sekreteraren och kunde godkännas och läggas till 

handlingarna.  
 

5. Övriga frågor anmäldes: 
a) Efterlysning av nyckel till postboxen. 
b) Prenumeration av Bulletinen till Stadsmissionen och Nordhemskliniken. 
c) Kretsens nuvarande storlek. Hur ser vi på det? 
d) CV nomineringar och val. 
e) Nationella telejouren. 
f) Kretsens hemsida. 
g) Skaragruppen önskar ingå i Göteborgskretsen. 
 

6. Rapporter: 
a) Jourtelefon - Ia S har haft telefonen. Hon berättade att det mestadels har ringt 

anhöriga, men även nykomlingar som kommit med på möte. Ia uppmanade oss att 
vara noga med att listan med hänvisningar till t.ex. andra tolvstegsprogram, 
avgiftningskliniker och behandlingshem ska följa med jourtelefonen. Detta då man 
ofta behöver hänvisa vidare. Härefter följde diskussion om vad vi ska hänvisa till 
med tanke på risk för sammanblandning och ställningstagande till utomstående 
företag. Diskussionen utmynnade i att kretskommitén fick i uppdrag att bolla 
frågan med förtroenderådet. Anna L valdes enhälligt att ha telefonen fram till nästa 
kretsmöte.  

b) Kassörens rapport – Tillförordnade kassören Jan F redovisade och läste upp 
kassarapporten för kvartal 3 (bilaga 2). Mötet godkände rapporten och utgående 
kassasaldo 38 172 kr förs i ny räkning. Mötet beslutade att enligt förslag skicka 11 
400 kr till Västra Regionen och 5 700 kr till Servicekontoret.  Jan uppmanade 
GSRerna att ta med dokumentet med frivilliga bidrag (bilaga 3) till gruppernas 
kassörer för kontroll. 

c) Regionen - Johan Ö, ordförande i Västra Regionen, berättade lite om Regionens 
arbete. Bland annat har de informerat en grupp om förslag hur man lägger upp 
praktiska möten och om 7:e traditionen.  

d) Bokansvarig - Dennis L hälsade via Ia S att allt flyter på. 17 405 kr finns i kassan. 
För frågor eller önskemål kontakta gärna Dennis.  

e) Infokommittén - Åsa M, sekreterare i infokommitteen, berättade om workshopen 
med temat ”Att förra budskapet vidare” som hölls förra helgen. Tyvärr lågt 
deltagande men givande. Ordförande Janne B kommer att rotera ut efter 2 år, ny 
ordförande kommer att väljas internt i infokommitteen. Serviceposterna i 
infokommitteen innehas vanligen i 3 år.  Kommittén växer, de har flera uppdrag 
per vecka. Nya jourinformatörer behövs. Kontakta infokommitteen vid intresse.  

f) 12e-stegskommitéen – Ordförande Anders B berättade om gruppens arbete. 
Arbetet är mycket givande och de har kommit i kontakt med många lidande 
alkoholister via bland annat SDN Majornas Öppenvård, Alefors öppenvård och 
Östra Sjukhusets beroendeavdelningar. För mer info v.g. se bilaga 4. Tord K som 
är kontaktperson till Östra sjukhusets beroendeavdelningar informerade om att det 
finns plats om man vill följa med och informera.  
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7. Nomineringar till kretsen: 

a) Vice ordförande – inga nomineringar 
b) Sekreterare – Tord K 
c) Vice kassör– inga nomineringar 
d) Vice webbmaster – inga nomineringar 
e) Webbmaster – inga nomineringar 
f) Revisor – Christina C 

 
8. Val till kretsen: 

a) Vice ordförande– inga nomineringar 
b) Sekreterare – Tord K blev enhälligt vald. Kommer att sitta till årsmötet februari 

2017. 
c) Vice kassör– inga nomineringar 
d) Vice webbmaster– inga nomineringar 
e) Webbmaster – inga nomineringar 
f) Revisor – Christina C blev enhälligt vald. Kommer att sitta till årsmötet februari 

2017. 
 

9. Nomineringar till Regionen: 
a) Vice ordförande – inga nomineringar 
b) 3 servicedelegater – inga nomineringar. Här uppkom frågan vad en servicedelegat 

gör. Anders B och Johan Ö informerade om att man kan säga att det är som 
Regionens GSR. De närvarar på ”Sveriges praktiska möte”, alltså på 
Servicekonferansen. 

c) 3 suppleanter till servicedelegatet - inga nomineringar 
d) 2 nomineringar till förtroenderådet – inga nomineringar  
e) Sekreterare – inga nomineringar 
f) Vice sekreterare – inga nomineringar 
g) Vice kassör – inga nomineringar 
h) Vice webbmaster – inga nomineringar 
i) 1 nominering till nomineringskommittén – inga nomineringar  

 
10. Presentation av tradition 6 (Ingemar) och koncept 7 (Ia S). Denna punkt hanns inte 

med. Diskussion om huruvida punkten ska finnas med och i så fall var i dagordningen 
när den konsekvent måste bordläggas. 

11. Inkomna skrivelser, motioner. Inkommen skrivelse från Kicki H, v.g. se övriga frågor 
punkt g, Skaragruppen. 
 

12.  Övriga frågor 
a) Efterlysning av nyckel till postboxen. Anders B berättade att Marie A har denna 

nyckel och att den kommer att lämnas till ordförande Ingalill H.  
b) Prenumeration av Bulletinen till Stadsmissionen och Nordhemskliniken. Mötet 

beslutade enhälligt att förlänga prenumerationen till en tills vidare prenumeration.  
c) Kretsens nuvarande storlek, 28 grupper, hur ser vi på det? Kort diskussion då tiden 

var knapp. Mötet var eniga i att välkomna nya grupper. Vissa tekniska svårigheter 
med den möteslistan kommer att uppkomma om ett par till grupper ansluter. 
Frågan bordlades till nästa kretsmöte. 

d) CV till nomineringar och val. Frågan bordlades till nästa kretsmöte. 
e) Nationella telejouren – Tage E informerade om att vi behöver ta ställning till 

denna fråga innan nästa Regionmöte 21/2. Han läste upp ett utdrag från det senaste 
Västra Regionsmötet där Tord från FR informerat: ”En regional telejourgrupp med 
lokaltillgång får en dator och två mobiltelefoner. Flexibiliteten undersöks och snar 
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information om sådan är utlovad. Den vidarebefordras vid erhållandet. De som 
svarar ska ha en lugn ostörd arbetsplats med tillgång till en dator med hänsyn till 
bra service för behövande. Detta är för många ett mycket eftersökt tjänaruppdrag.” 
Vidare framkom det på mötet att det finns en flexibilitet i förslaget och att vi har 
möjlighet att påverka utformandet. Frågan bordlades till nästa möte. 

f) Kretsens hemsida. Frågan bordlades till nästa möte.  
g) Skaragruppen välkomnas varmt in i Göteborgskretsen.  

 
13. Nästa möte 31/1 kl 11 30 – 14 30 i Vårvädersgruppens lokal. Mötet förlängs med 30 

minuter då nästa möte är årsmöte.  
14. Mötet avslutades med sinnesrobönen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protokollet nedskrivet av Sofia D, vice sekreterare i Göteborgskretsen. 
Justerat av Bengt S och Ia S.  
 
 
 
 
Bilagor:   
 
Bilaga 1: GSR-rapporter   
Bilaga 2: Ekonomisk rapport kv 3  
Bilaga 3: Frivilliga bidrag 140801-141031  
Bilaga 4: Rapport från ordförande i 12e-stegskommittéen 
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Bilaga 1 

GSR-rapport för november 2014 

Budskapet, Falköping 4-8 besökare, har nya lokaler 

Herrljunga 4 besökare/möte 

Frölundagruppen 10 besökare 

Skansengruppen 5-12 besökare 

Skaragruppen 12-20 besökare, Extra möte (öppet) på Julafton kl 19 00 

Alegruppen 12 besökare 

Sisters in sobriety ca 15 besökare 

YPAA into action Gbg 30-40 besökare 

Vårvädersgruppen ca 10 besökare 
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Bilaga 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anonyma Alkoholister 

Göteborgskretsen 
  

Anonyma Alkoholister Göteborgskretsen   Box 7001   402 31 Göteborg 

Tel 0737-307 669   PlusGiro 70 78 77–7   kontakt@aa-goteborg.se   www.aa-goteborg.se 

 
Bilaga 3 
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Bilaga 4 
 

 
 

 
 

 


