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Protokoll från möte med 

Informationskommittén Västra Regionen 

2015-09-12 

 

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

 

2. Presentationsrunda – närvarande Ulf, Sören, Brolle, Linda, Axel, Willy, Per-Olof, Rosita, 

 Hanna och Åsa 

 

3. Påminner oss om 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 alkoholister. 

 

 Målsegment 

 

 Vården – fokusområde hösten 2015 

 Polisen, rättsväsendet 

 Kyrkan 

 HR, personalavdelningar, chefer med personalansvar 

 

4. Föregående mötes protokoll lästes och lades till handlingarna. 

 

5. Ulf berättade om sin yrkesbakgrund. Brolle erbjöd sig, att redogöra för sin yrkesbakgrund 

 vid nästa möte. 

 

6.  Axel rapporterade om Brukarrådet 150903; mestadels information från Beroendekliniken till 

olika organisationer. Beroendeklinikens föreläsningskväll på Stadsbiblioteket151001, Axel 

tar redan på om vi kan vara med. Axel har en fråga om 12-stegskomittés arbete och tar upp 

detta med Tord. Axel blir nya ordinarie representant för Brukarrådet när Bengt är borta. 
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7. Aktionslistan genomgicks. 

8.  Övriga frågor. 

8.1 Workshop 151017, se inbjudan, finns publicerad. Vi ser gärna att medlemmar i kommittén 

deltar, i den grad det är möjligt. Willy tar hand om inköp. Åsa kör presentationen. Axel och 

Hanna, är talare, delar med sig av sina erfarenheter av arbetet i kommittén. Åsa kontaktar 

lokalen. Brolle tar med sig broschyrer och Roll-Up. 

8.2 Inköp av projektor, Brolle undersöker detta. 

8.3 Beställ broschyrer vid behov. Broschyr till akuten. Åsa kollar med Johan. 

9. Nästa möte 2015-10-03 kl 11.30 – 13.30 i Johanneskyrkan. 

 

10. Reflektionsrunda 

 

11.  Mötet avslutades med sinnesrobönen. 

 

Vid protokollet: 

Hanna L. 

Vice Sekreterare 

 


