Anonyma Alkoholister
Göteborgskretsen

Kretsmöte i AA-Göteborgskretsen 2016-05-14
Vårvädersgruppens lokal kl. 11:30-14:00
1) Mötet öppnas av ordförande Tord K.
2) Presentationsrunda. Deltagarlista skickas runt för ifyllnad. 36 deltagare, av dem är 13 GSR:
er.
3) Dagordningen godkänns med ett tillägg (se punkt 9 k), en sekreterare utses för mötet, Åsa Ö
(ordinarie förhindrad) och två justerare utses; Pia H och Hanna L.
4) Övriga frågor anmäls
a) Anonymitet i digitala medier
b) Lokal för kretsmötet
c) Bokbord
d) Tjänarbrist
e) Fika
f) Kretssamvetsmöte
g) Bulletinen
5) Presentation av koncept 4 av Bengt och tradition 4 av Kalle. Till nästa möte så valde vi
Marcus för koncept 5 och Pia för tradition 5.
6) Rapporter:
a) Kretstelefonen – Pia S har haft telefonen, tackar för förtroendet och det har ringt en
hel del. Pia upplever att telefonen är lite gammal och sliten, dåligt ljud i den. Finns
det en avlagd telefon som någon vill donera eller skall vi köpa en ny? Willy har en
telefon som han kan donera. Till nästa kretsmöte så väljs Anne J att ha hand om
kretstelefonen.
b) Kassören Thomas – Första kvartalet rapporteras. Se bilaga 1. Kassörens förslag på att
skicka pengar vidare till VR och Servicekontoret godkändes. Kassören har två nya
förslag till mötet att fatta beslut om. Vi har sedan tidigare beslut på att ha 18.000 kr i
kassan, som reserv. Förslag 1 från kassören är att vi minskar denna reserv till att vara
10.000 kr. Förslag 2 är att vi ger kassören förtroendet att sända månatliga bidrag till
servicekontoret istället för för att skicka en gång i kvartalet, mot bakgrund av att
kretsen inte skall sitta med för stor kassa samt att pengarna behövs lägre ner i
servicestrukturen (Västra Regionen och Servicekontoret). Det blev ett givande samtal
runt detta. Mötet beslutade för dessa två förslag.
c) Bokansvarig – Ia rapporterar och berättar lite om innehållet i bok- och broschyrlagret.
Vid stora beställningar så ber hon att vi gärna hör av oss innan. Ia vill också ge en
rekommendation på en bok hon nyligen läst ”Dr Bob och föregångarna”. Givande
bok.
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d) Webbmaster / Vice webbmaster – Jesper och Fabian rapporterar. Inför nästa möte
kommer Jesper att skicka ut ett separat email till alla GSR‘er för att säkerställa att
den listan är uppdaterad. Den nya möteslistan finns nu också tillgänglig och alla är
hjärtligt välkomna att hämta den i Vårvädersgruppens lokal. Fabian berättar om
Göteborgskretsens nyhetsbrev som kommer framöver. Ett nyhetsbrev som man som
medlem kan ”signa” upp sig på och detta distribueras till medlemmens epost.
e) 12estegskommittén – Lasse berättar om kommittén och dess syfte. Kommittén
saknar tjänare samt ordförande. Lasse hälsar alla varmt välkomna att komma och
bara delta på mötet. Nästa möte är i Johanneskyrkan 23/5 kl. 18:00. Fabian berättar
också att kommittén skall ha en workshop på Gullbrannakonventet i Halmstad första
helgen i september. Protokoll från kommitténs möten finns på www.aa-goteborg.se
under fliken Arkiv.
f) Hanna L som är kretsens Regionrepresentant rapporterar från Regionmötet i Skövde
tidigare i år. Det var stor uppslutning på mötet. Peter som var nominerad till
servicedelegat valdes inte. I enlighet med tidigare beslut och traditioner så skickades
Ias nominering som servicedelegat och Christinas nominering som sekreterare
tillbaka till grupperna, då A-kretsen samt alla Skaraborgsgrupper inte haft tid nog att
ta det till sina grupper. Ias och Christinas nominering avhandlas på nästa möte.
Christina valdes dock in som t.f. sekreterare till nästa möte. Efter rapporter på mötet
arbetades det med legatet ”Tillfrisknande”. Protokoll finns att läsa på Västra
Regionens hemsida www.aa-vregion.se .
g) Västra Regionen (VR) – Johan. Det saknas tjänare i regionen, se nedan punkt 9. Sedan
en ganska lång tid tillbaka är Västra Regionen som region i AA Sverige inte
representerad i Förtroenderådet. Detta gör att demokratin haltar då vi inte deltar i
AA Sveriges gemensamma gruppsamvete. Johan ber alla att se sig omkring för att
försöka finna medlemmar som kan tänka sig att göra service och nomineras. Nästa
Regionmöte är 4/6 i Uddevalla.
h) VR Informationskommitté – Åsa. Kommittén har sedan förra mötet haft en intern
arbetsdag i Varberg där hela kommittén träffades för vidareutbildning och samtal.
Våren Inspirationsdag hölls i Mellerud med fin uppslutning. Hösten Inspirationsdag
kommer att vara i Göteborg, plats och tid meddelas senare. Vårens fokusområde är
Polis och Rättsväsende, ett område som är svårt att komma in på. Trots svårigheter
så har vi varit och informerat på en del anstalter och inom Frivården. Vi fortsätter
även med en hel del informationer på socialkontor, som kommer från hösten. En
väldigt positiv upplevelse vi har, är att vi vid väldigt många tillfällen ombeds att
komma tillbaka för ny information till ytterligare personalstyrka.
Kommittémedlemmarna får oerhört mycket god feedback vid varje
informationstillfälle, fint! Mängden informationer i regionen är ganska stor,
kommittén eftersöker fortfarande ytterligare medlemmar för att kunna täcka in all
efterfrågan. Alla, nya som gamla, är välkomna på ett kommittémöte för att lära mer
och kanske inspireras. Nästa möte är 11/6 kl. 11:30-13:30, Viktoriagatan 3, Göteborg.
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Om någon grupp eller medlem har frågor eller tips på informationstillfälle så vänligen
kontakta kommittén på info@aa-vregion.se
7) Nomineringar till kretsen:
a) Vice Ordförande – ingen nominering
b) Vice Sekreterare – ingen nominering
c) Vice Kassör – ingen nominering
d) Ordförande 12estegskommittén – ingen nominering
8) Val till kretsen
a) Inga val.
9) Nomineringar till Västra Regionen:
a) Vice Ordförande – ingen nominering
b) Vice Sekreterare – ingen nominering
c) Vice Kassör – ingen nominering
d) Webbmaster – ingen nominering
e) Vice Webbmaster – ingen nominering
f) Servicedelegater (3stk) – Ia nominerad. Kretsmötet röstade till hennes fördel på förra
kretsmötet. Inga ytterligare nomineringar.
g) Suppleanter till servicedelegater (3stk) – ingen nominering
h) Förtroenderådets (FR) representant från VR – ingen nominering
i) FR Nomineringskommitté – ingen nominering
j) FR Policykommitté – ingen nominering
k) FR Informationskommitté – ingen nominering
10) Inkomna skrivelser – Tord har nyckel till postbox, det har inte inkommit några skrivelser.
Ytterligare information från Johan Ö och Bosse L att protokollet från Servicekonferensen
nu är utskickat och finns även på www.aa.se
11) Övriga frågor
a) Anonymitet i digitala medier – Johan berättar att det finns guidelines (en broschyr,
tillgänglig på www.aa.se ) för hur vi är rekommenderade att möta vår anonymitet i
förhållande till internet och sociala medier. Vi som medlemmar behöver ta vårt
ansvar och vara ödmjuka inför anonymitetsprincipen med vårt eget AA-medlemskap.
b) Lokal för kretsmötet – Johan. Det är väldigt trångt i lokalen. Förslag skulle kunna vara
exempelvis i Betlehemskyrkan. Ett förslag till kom på att ev. ha roterande plats för
mötet, i olika städer. Mötet beslutade att vi är i Betlehemskyrkan, Erik
Dahlbergsgatan 11A, på nästa möte och att vi diskuterar vidare på nästa möte.
c) Bokbord – Tord har ordnat så att vi i Göteborgs kretsen får ha ett bokbord på
Gullbrannakonventet i Halmstad. Det behövs tjänare till dessa. Bengt, Bosse, Pia H,
Carina, Marcus, Kristoffer erbjöd sig redan nu att göra service på detta bokbord.
Vårvädersgruppen har på sitt praktiska möte också angett sitt intresse för att göra
denna service. Kretskommittén är sammankallande för denna service. Alla som är
intresserade för detta anmäler sitt intresse till kretskommittén@aa-goteborg.se
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d) Tjänarbrist – Tord uppmuntrar alla GSR‘er att föra budskapet vidare om AAs
servicestruktur, försöka skapa attraktion för att göra service och komma och delta på
kretsmöte och kommittémöten i kretsen.
e) Fika – Tord undrar om en grupp skulle kunna ta på sig att fixa fikat till kretsmötena?
Sisters in Sobriety erbjöd sig att ta hand om denna service till nästa möte.
f) Kretsgruppsamvetsmöte – Tord föreslår att kretsen skall ha ett gruppsamvetsmöte.
Mötet känner sig positiva till detta och det beslutas om att kretskommittén framöver
kommer att kalla alla GSR’er till ett sådant möte.
g) Bulletinen – Bengt pushar för att att skicka in stories till redaktionen, Det behövs
alltid delningar, skicka till bulletinen@aa.se
12) Nästa möte – lördagen den 20 augusti 2016, kl. 11:30-14:00
Ny plats för kretsmöte: Betlehemskyrkan/Vasagården, ingång från Erik Dahlbergsgatan
11A.
13) Mötet avslutas

Protokoll nedskrivet av Åsa Ö.
Justerare Pia H och Hanna L
Bilaga 1: Ekonomisk rapport
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