Anonyma  Alkoholister  
Göteborgskretsen  
  

Kretsmöte  i  AA  Göteborgskretsen  2015-11-21  
Vårvädersgruppens  lokal  kl.11.30-14.00  

  

1. Mötet  öppnas.  
  
  

2. Val  av  sekreterare  och  ordförande  för  mötet.  
Tord  K.  är  ordinarie  sekreterare  och  Sofia  D.  väljs  som  tillförordnad  ordförande.  
3. Presentationsrunda  och  deltagarlista  skickasrunt.  

  
  

4. Dagordning  godkänns  och  två  justerareväljs.  
Sekreteraren  lägger  till  punkten  8g,  Brolle  B.  och  Bosse  L.  väljs  till  justerare.  
5. Anmälan  övriga  frågor.  
a,  12:estegs  kommittén  
b,  Aktivitetsfonden  
c,  13:e  stegande  
d,  Årsmöte  

  

6. Presentation  av  koncept  2  och  tradition  2.  
Jesper  N.  och    Anna  L  presenterar.  
På  nästa  möte  så  presenteras  Koncept  3  av  Christina  C.  och  Tradition  3  av  Tage  E.  
  

7. Rapporter  
a,  Kretstelefonen,  Jan  F.  ca.  45  samtal,  de  flesta  anhöriga  men  även  alkoholister.  
Fem  personer  kom  iväg  till  sitt  första  AA  möte  tack  vare  samtal  och  att  Jan  följde  med  
dem.  Partilles  GSR  Leif  A.  tog  över  telefonen.  
b,  Kassören,  Thomas  Å.  ej  närvarande  men  den  ekonomiska  rapporten  (se  bilaga)  
presenterades  och  dess  förslag  till  bidrag  godkändes.  
c,  Bokansvarig,  Ia  S.  berättade  om  kommande  inventering  och  att  hon  beställer  om  man  
hör  av  sig  till  henne  med  önskemål.  
d,  Webbmaster,  Jesper  N.  berättade  om  en  ny  sida  för  12:estegs  kommittén  och  ska  till  
nästa  gång  kolla  hur  många  besökare  som  kretsens  webbsida  har.  
e,  12:estegs  kommittén,  ingen  närvarande.  
f,  Regionen,  Regionordföranden  Johan  Ö.  berättar  om  senaste  mötet  i  Borås,  hur  de  
avhandlat  praktisk  formalia  effektivt  under  mötet  så  att  det  fanns  tid  att  studera  ett  
legat.  En  servicedelegat  är  nominerad  och  regionen  behöver  en  sekreterare  och  
webmaster  akut.  Protokoll  finns  på  aa-vregion.se  
g,  Regionens  Informationskommitté,  Ordföranden  Åsa  Ö.  berättar  att  de  är  många  i  
kommittén  men  behöver  bli  fler,  de  har  haft  en  inspirationsdag  med  30-40  deltagare,  
fokus  är  vården,  besökt  mellan  fem  och  åtta  sociala  myndigheter  med  geografisk  
spridning,  kommer  även  ev.  få  informera  på  en  kurs  i  läkarprogrammet.  Har  många  
informationstillfällen  och  ska  ha  en  inspirationsdag  i  Mellerud  till  våren.  
Tagit  fram  broschyrer  till  både  till  alkisar  och  professionella.  
Informationskommitténs  protokoll  finner  man  både  på  regionens  och  kretsens  hemsida.  

8. Nomineringar  till  kretsen  
a,  Ordförande:  Tord  K.  
b,  vice  Ordförande      
c,  vice  Kassör        
d,  vice  Webbmaster:  Fabian  L.  
e,  Sekreterare  12:estegs  kommittén:  Ulf  L.  
f,  Ordförande  12:estegs  kommittén      
g,  Kretsrepresentant      
  

9. Val  till  kretsen  
a,  Tord  K.  vald  till  ordförande  
b,  Fabian  L.  vald  till  vice  webbmaster  
c,  Ulf  L.  vald  till  sekreterare  i  12:estegs  kommittén  

  

10. Nomineringar  till  Regionen  
a,  vice  Ordförande  
b,  vice  Kassör  
c,  Sekreterare  
d,  vice  Sekreterare  
e,  Webbmaster  
f,  vice  Webbmaster  
g,  Servicedelegater  (3st),  Peter  S.  är  nominerad  till  Servicedelegat  för  Västra  Regionen  
och  har  tidigare  skickat  in  en  presentation  men  presenterar  sig  nu  på  plats  och  gör  sig  
tillgänglig  för  frågor.  GSR:erna  tar  med  sig  informationen  till  sina  grupper  och  vi  röstar  
på  nästa  kretsmöte  om  Göteborgskretsen  står  bakom  Peters  nominering.  
h,  Suppleanter  till  servicedelegater  (3st),  
i,  FR  Representant  från  Västra  Regionen  (2st)  
j,  FR  Nomineringskommitté  
k,  FR  Policykommitté  
  
  

  

  
  

11. Inkomna  skrivelser:  nej  
12. Övriga  frågor  
a,  12:estegs  kommittén,  Bengt  S.  berättar  om  kommittén,  att  den  är  viktig,  har  få  tjänare  
och  att  det  behövs  fler.  Se  flik  på  aa-goteborg.se  
b,  Aktivitetsfonden,  Tord  K.  tycker  att  den  är  överflödig  och  är  orsak  till  missförstånd.  
Kretsens  pengar  är  gruppernas  pengar  och  vill  någon  grupp  göra  en  aktivitet  så  är  
kretsen  ekonomisk  garant  om  aktiviteten  är  inom  AAs  ramar.  
Efter  omröstning  så  läggs  den  ner.  
c,  13:estegande,  Johan  Ö.  har  blivit  kontaktad  av  ett  behandlingshem  där  flera  kvinnor  
har  beskrivit  hur  de  råkat  illa  ut  i  vår  gemenskap  och  namngett  både  en  person  och  
Centrumgruppen.  Vi  behöver  varna  kvinnor  för  detta,  vi  män  har  ett  särskilt  ansvar.  
Vår  gemenskap  ska  vara  en  trygg  plats  att  tillfriskna  i.  
Johan  gör  sedan  reklam  för  Bulletinen,  prenumerera  på  den  och  stöd  AA.  
Stora  boken  kommer  att  revideras,  kommer  ta  tre  år,  har  vi  synpunkter  på  text  så  kan  vi  
höra  av  oss  till  servicekontoret,  behövs  nya  historier,  skicka  gärna  in.  Broschyrer  och  
visitkort  som  producerats  av  informationskommittén  och  regionen  till  alkoholister  visas  
upp  och  delas  ut.  
d,  Årsmöte.  Frågan  bordläggs  till  nästa  möte.  
13. Nästa  möte  är  30/1  
14. Mötet  avslutas.  
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Ekonomisk Rapport kv. 3, 2015.

AA Göteborgskretsen

( resultatrapport)
Rapporten avser tiden 2015-07-01 till 2015-09-30
Ingående Kassasaldo 15-07-01
Intäkter, Summa/kvartal
Konto: Frivilliga bidrag Kreditsida
Centrumgruppen
Skaragruppen
Lundengruppen
Centrumgruppen
Kungälvsgruppen
En dag i taget
Kungälvsgruppen
YPPA
Frölundagruppen
Sveagruppen
Johanneskyrkan
Klintgruppen
Skogome
Oskar-Fredrik
Kungälvsgruppen

44 985,15 kr

1 800,00 kr
450,00 kr
2 500,00 kr
3 300,00 kr
1 000,00 kr
520,00 kr
500,00 kr
398,00 kr
1 000,00 kr
3 000,00 kr
3 368,00 kr
3 000,00 kr
400,00 kr
220,00 kr
600,00 kr

FB totalt 22 056,00 kr
Intäkter: Konto Litteratur Såld: kreditsida
Litteraturförsäljning Juli
Litteraturförsäljning Augusti
Litteraturförsäljning September
LitteraturförsäljningSumma

Utgifter, Summa / kvartal
Konto: övriga utgifter debetsida
Datum
03-jul Plusgiro månadsavgift
27-jul Lokalhyra Workshop 19/5
05-aug Plusgiro månadsavgift
05-maj Bidrag till AA Servisekontor
05-maj Bidrag till AA V-Region
17-aug Fika kretsmötet
03-sep Plusgiro månadsavgift
23-sep Fraktkostnad

Konto övriga utgifter: Summa

56,50 kr
600,00 kr
55,00 kr
10 350,00 kr
15 500,00 kr
189,00 kr
55,00 kr
258,00 kr

27 063,50 kr

Litteratur inköp

770,00 kr
1 830,00 kr
3 880,00 kr
6 480,00 kr

Juli
Augusti
September
Konto Litteratur inköp: Summa

0,00 kr
0,00 kr
1 725,00 kr
1 725,00 kr

Summa inktäkter totalt: 28 536,00 kr

Summa: utgifter totalt

28 788,50 kr

Ingående Kassasaldo
Inktäkter totalt
Utgifter totalt
Utgående kassasaldo 2015-09-30

44 985,15 kr
28 536,00 kr
-28 788,50 kr
44 732,65 kr

Aktivitetsfond (skuld)
Utgående kassabalans 2015-06-30
Kvarstående i kassan
Att sända in
Förslag 1: att föra i ny räkning

1 108,00 kr
43 624,65 kr
18 000,00 kr
25 624,65 kr
44 732,65 kr

Tillgångar: =beräknat boklager
Inventerat boklager 18/3 2015

Skulder: = Aktivitetsfond
15-01-01 Ingående aktivitetsfond
Aktivitetsfond 15-06-30

12 870,00 kr

1 108,00 kr
1 108,00 kr

Förslag 2: att sända 15.400 kr
15 374,79 kr
som bidrag till Västra Regionen (60 %)
Förslag 3: att sända 10.300 kr
10 249,86 kr
som bidrag till AA Servicekontor i Sthlm (40 %)

Jan F

Kv 3, 2015

