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2015-12-12 11:30-13:30 i Johanneskyrkan

1. Mötets öppnande, vi röstade om att börja möten med tredjestegs bönen.

2. Presentationsrunda, närvarande; Bibbi, Peter, Brolle, Marina, Axel, Lasse, Willy, Per, 
Ulf, Love, Johan, Åsa och Hanna. Lasse är ny medlem och läggs in i info-emailen. 
Stefan har bett att få bli borttagen.

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

 Företagshälsovårdscentraler

 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 och lades till handlingar, se även övriga punkter.

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. Thomas var hemma och var sjuk. Vi beslöt att stryka denna punkt (medlem delar med
sig av sin professionella bakgrund) och tar upp den igen nästa gång. Då får Thomas 
dela med sig.

6. Rapport Brukarrådet – Axel, enligt minnesanteckningarna ska vi själva i framtiden 
kontakta Beroendeklinikerna runt om i Göteborg, listan med kontakterna finns 
aktionslistan och vi beslöt att följa upp dessa under våren, trots att vårt fokus ändras.
Detta med anledning att de önskar kontakt.

7. Aktivitetslistan

a. Rapportering av uppdatering med bokade och utförda informationer 
genomgicks. Redan flera bokningar i januari och februari. 

b. Förberedelse att lämna höstens fokusområde inför vårens fokus, se nedan:

RÄTTSVÄSENDET - VÅREN 2016 

 Polis 

 Domstolar 

 Jurister, Advokatsamfund 

 Kriminalvården 

 Frivården 

 Tullen 

 Brottsofferorganisationer 

 Kronofogden

Mötet beslöt att alla kommittémedlemmar lämnar fokusområdet Hälso- 
och sjukvården där det inte hunnit få kontakt, följer enbart upp det som 
är påbörjat och där vi inväntar svar. Till nästa möte i januari skall vi alla 
fundera över vilka kontakter vi har i vårt nya fokusområde, fråga runt i 
gemenskapen och fundera över hur vi närmar oss detta. Vi har en ”brain-
storming” på mötet i januari.

8. Förtroenderådets Informationskommitté (FRIK) – Pelle är med på telefon, han 
berättar om sin delaktighet i AA och FRIK och ber oss att återkomma med eventuella 
frågor och synpunkter. Åsa berättar om våra planer för våren 2016 med nya 
fokusområdet, den interna utbildningsdagen samt vår Inspirationsdag i april i 
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Mellerud. Pelle från FRIK har sänt Åsa en handlingsplan för 2016 samt ett dokument 
”Instruktion för lifestory”, båda dessa dokument har övriga i kommittén fått av Åsa. 
Kommittén skall sammanfatta kommentarer till Lifestory dokumentet och skicka 
detta till FRIK. Kommittén är glada för handlingsplanen som är ambitiös och 
inspirerar.

9. Övrigt

a. Vårens Inspirationsdag i Dalsland
160416 kl. 11-14, lokal bokad; Stora salen i Melleruds kyrka, Kapellgatan 6 
Mellerud. Kostnad för lokalen är 500 kronor. Åsa tar fram ett förslag för 
inbjudan till hela Västra Regionen till nästa möte.

b. Intern vidareutbildning 6 februari
160206 kl. 9-15, Hotell Gästis Varberg (nära stationen) plats för 22 eventuellt 
för flera. Kostnaden är de hattpengar vi lägger. Åsa tar fram ett förslag till 
innehållet för dagen till nästa möte. Kontakta Åsa med förslag. 

c. Bordläggs till möte (igen): Lägga till ny punkt i ordinarie agenda: Hur kan vi i 
kommittén arbeta med våra legat? (Tillfrisknande genom stegen, Enighet 
genom Traditionerna  och Gemenskap genom Koncepten)

d. Bordläggs till nästa möte: Plats infokommittes möten i fortsättningen?  

10. Nästa möte redan bokat: klockan 11.30, I St. Johanneskyrkan lördagarna  9/1 i 
Johanneskyrkan samt 6/2 (heldag med internutbildning, plats Varberg, Hotell 
Gästis).

11. Reflektion från dagens möte

12.Mötet avslutades med Sinnesrobönen

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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