Anonyma Alkoholister
Informationskommittén Västra Regionen
Protokoll
Informationskommittén Västra Regionen
2016-05-07 11:30-13:30, Viktoriagatan 3 i Göteborg
1. Mötet öppnades och vi läste 3:e stegsbönen tillsammans
2. Presentationsrunda – närvarande: Åsa, Ulf, Willy, Per-Olof, Markus, Cissi, Axel,
Jeanette, Thomas, Peter och Pernilla.
3. Påminde 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 aktiva alkoholister.

Fokusområde:
•

RÄTTSVÄSENDET - VÅREN 2016

•

KYRKAN

•

FÖRETAG/SAMHÄLLE/UTBILDNING (korrigerat namn på fokusområdet)

•

HÄLSO – OCH SJUKVÅRDEN

4. Föregående mötes protokoll gicks igenom.
5. Pelle från FRIK ringdes upp. Han berättade att man från FRIK:s håll just nu bearbetade
en nationella organisationer (Kriminalvården) centralt men att all denna bearbetning
av centrala organisationer tar och kommer ta tid. Det beslutades att vi framledes har
kontakt med FRIK via mail och inte ringer upp varje möte. Åsa meddelar Pelle.
6. Övriga frågor anmäldes: PR/media/annonsering (Thomas). Rotationsprincipen (Åsa).
Fokusområden (Åsa)
7. Åsa delade med sig av sin professionella bakgrund. Nästa möte berättar Markus om
sin professionella bakgrund.
8. Rapport från Brukarrådet – Åsa.
Jag är ansvarig…
Närhelst, varhelst någon ber om hjälp vill jag att AA skall finnas till hands,
och för det är jag ansvarig

Anonyma Alkoholister
Informationskommittén Västra Regionen
9. Aktivitetslistan
a. Rapportering av uppdatering med bokade och utförda informationer
10. Övrigt
a. Avstämning från vårens Inspirationsdag i Dalsland 2016-04-16. Det vore
önskvärt med ytterligare kommittémedlemmar från Skaraborg. Till hösten blir
det inspirationsdag i Göteborg. Datum bokas på nästa möte, då bör det också
diskuteras att bjuda in Brukarrådets representanter, då de uttryckte intresse
för att komma och lära sig mer.
b. ”Annons” för kommittémedlemmar lästes upp och korrigerades. Till nästa
möte funderar vi på hur den på bästa sätt bör distribueras. Thomas
distribuerar den slutgiltiga versionen till oss alla, det är fritt att dela med sig
av den inom hela Västra Regionen.
c. Vice ordförande, vice sekreterare samt Rotationsprincipen. Bordlades. Vi
funderar till nästa möte på om vi har ett behov av vice ordförande och vice
sekreterare.
d. PR. I Dalsland har man börjat annonsera i lokala medier.
e. Fokusområde diskuteras på nästa möte inför halvårsskifte. Tillägg efter mötet
av Åsa: I höst är det Kyrkan som är det fokusområde som gäller men efter
samtal med FRIK och det faktum att ingen annan kommitté just nu är så
inarbetat som VRIK, så står det oss fritt att välja det fokusområde vi önskar.
Kommittén beslutar på nästa möte om ”Företag/Samhälle/Utbildning” skall
vara fokusområdet alternativt ”Kyrkan”.
f. Material. Man kan beställa material i webshopen, frakten är dyr så det är bäst
att göra stora beställningar och att om möjligt samfrakta. Kolla med Åsa om
det finns oklarheter. Faktura skall ställas till kassör i Västra Regionen.
11. Nästa möte blir 2016-06-11, 11.30-13.30. Efteråt blir det ”sommaravslutning” med
mat och trevligt umgänge för den som så önskar.
12. Reflektion från dagens möte.
13. 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

