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Anonyma Alkoholister
Informationskommittén

Protokoll från möte med
Informationskommittén Västra Regionen
2015-03-07
1.

Mötets öppnande - ”varför vi är här” påmindes om.

2.

Presentationsrunda – närvarande Åsa, Axel, Bibbi, Per-Olof, Bengt, Jimmie, Roy, Hanna,
Ulf, Willy, Brolle, Christer.

3.

Påminner oss om uppdraget:
Vårt enda syfte är att hjälpa den alkioholist 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 alkoholister.
Målsegment
•
•
•
•

Vården
Polisen, rättsväsendet
Kyrkan
HR, personalavdelningar, chefer med personalansvar – Fokus våren 2015

4.

Föregående mötes protokoll lästes och lades till handlingarna

5.

Aktionslistan gicks igenom fram till uppgifterna angående folkhögskolorna. Bengt delar ut
uppgifter avseende dessa. Var och en åtar sig sedan sina uppgifter, när Bengt lagt ut den
reviderade aktivitetslistan.

6.

OI-Workshop den 21.mars. Service för denna dag görs av Varbergsgruppen och
Kungsbacka gruppen. Willy önskar att vi har en bil vid tåget för stötta ev besökare
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som
kommer med tåg till St Gertruds kyrka. Vi gick igenom den tänkta agendan för
dagen.
• Åsa talar om uppdraget och går igenom presentationen (Powerpointbildspelet)
• Bibbi och Bengt framför var sin berättelse om nyttan av att göra service och någon eller
några höjpunkter vid informationer. Delar inspiration, erfarenhet, styrka och hopp.
• Åsa frågar om Kia vill ta fram gruppuppgifter, om det finns utrymme kvar efter frågor
och svar.
• Willy kontollerar, att projektor o dyl finns samt svarar för kommendantur.
7.

Åsa orienterade om budget.

8.

Nästa möte den 25.april kl 11.30 – 13.30 i Johanneskyrkan.

9.

Reflektionsrunda.

10.

Mötet avslutades med Sinnesrobönen.

Vid pennan
Bengt
Sekr
0736-193282

