Anonyma Alkoholister
Informationskommittén Västra Regionen
Protokoll vid möte med
Informationskommittén Västra Regionen
2015-11-07 11:30-13:30 i Johanneskyrkan
1. Mötet öppnades.
2. Presentationsrunda, deltagare under mötet: Willy, Anna, Axel, Thomas, Bengt, Love,
Håkan, Ulf, Peter, Brolle, Marina, Åsa och Per-Olof. Per är med via telefon. Anna är ny
medlem och ska läggas till i maillistan.
3. 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 aktiva alkoholister.

Målsegment
•

Hälso- och sjukvården – HT15










Politiker (kommun och landsting), förvaltningar
Utbildningar inom vården
Företagshälsovårdcentraler
Lasarett och sjukhus
Vårdcentraler, allmän läkarvård
Psykmottagning, avgiftning
Alkoholkliniker, behandlingshem
Psykologer
Sociala myndigheter, alkoholmottagningar

•

Kyrkan

•

HR, personalavdelningar, chefer med personalansvar

•

Polisen, rättsväsendet

4. Föregående mötes protokoll lästes upp och lades till handlingarna.

Jag är ansvarig…
Närhelst, varhelst någon ber om hjälp vill jag att AA skall finnas till hands,
och för det är jag ansvarig
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5. Per-Olof delade med sig av sin bakgrund. Thomas erbjöd sig att redogöra för sin
bakgrund vid nästa möte.
6. Rapport Brukarrådet – Axel: Nästa möte är först på torsdag 12/11, alltså ingenting att
rapportera ännu.
7. Aktivitetslistan uppdaterades med bokade och utförda informationer. Det
diskuterades att informera i grupper i Dalsland, och att i stället för att informera varje
grupp individuellt eventuellt förlägga nästa informationsworkshop till Dalsland för att
på så sätt nå alla grupper på en gång.
8. Övrigt
a. Avstämning från 17/10 kl 10-13: Fin lokal, bra service. Ca 25 deltagare, flera
nya intressenter. I korthet var workshopen lyckad.
b. Datum för vårens Inspirationsdag? Det beslutades att arrangemanget ska
benämnas ”Inspirationsdag”. Det bestämdes att nästa inspirationsdag ska
förläggas till Dalsland någon gång mellan februari och maj. Thomas och Peter
tog på sig att till nästa möte försöka hitta lämplig lokal och lämpligt datum för
en inspirationsdag i Dalsland. Vid nästa möte ska inbjudans utformning också
diskuteras.
c. Intern vidareutbildning, presentation, traditioner mm – bestämma ett datum?
Det bestämdes att vi ska ha en intern utbildningsdag i samband med
kommitémötet den 6 februari. Utbildningsdagens innehåll får avhandlas
närmare på nästa möte.
d. Lägga till ny punkt i ordinarie agenda: Rapport från FRIK? Det informerades
om FRIK och föreslogs att en representant från FRIK, Pelle, ska rapportera om
FRIK:s förehavanden på nästa möte, skriftligen eller via telefon. Det uttrycktes
också önskemål om att få tillgång till FRIK:s mötesprotokoll.
e. Lägga till ny punkt i ordinare agenda: Hur kan vi i kommittén arbeta med våra
legat? (Tillfriskande genom stegen, Enighet genom Traditionerna och
Gemenskap genom Koncepten) Frågan bordläggs till nästa möte.
f. Är det okej att ta emot presenter när vi är ute och talar? Ja, presenter är okej
efter omdöme och proportion. Vi kan aldrig ta emot pengar.
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g. Reseersättning . Vid Informationsuppdrag och kommitémöten ska man
begära reseersättning för. Vi ska vara rimliga och skäliga i våra utgifter, vara
varsamma med AA:s pengar.
h. Informationskommitén har nu en egen projektor. Bengt utses som ansvarig
för projektorn. Om någon behöver använda projektorn får vederbörande i
god tid vända sig till Bengt.
9. Det beslutas att de kommande mötena ska infalla klockan 11.30, lördagarna 12/12,
9/1 samt 6/2 (heldag med internutbildning, plats bestäms längre fram).
10. Reflektion från dagens möte
11. Mötet avslutades med Sinnesrobönen
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