Protokoll för kretsmöte
AA Göteborgskretsen
Lördag 19 december 2020
Digitalt möte via Zoom

1. Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Pia med en minuts tyst meditation för de alkoholister som
fortfarande lider inom och utanför våra rum. Johan B läste ansvarighetsdeklarationen. Torbjörn
läste AA:s 12 traditioner.
2. Presentationsrunda och deltagarlista.
På mötet deltog representanter från 7 AA-grupper. Totalt deltog 16 personer, varav 9
röstberättigade: 7 GSR:er och 2 medlemmar i kretskommittén. (Deltagarlista bifogas, se bilaga
1.)
3. Val av två justerare
Mötet valde Anastazja och Susanne till justerare.
4. Dagordning
Mötet godkände dagordningen.
5. Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes.
6. Rapporter
a. GSR
i.)

ii.)

Anastazja rapporterade från Sisters in Sobriety. Detta är en kvinnogrupp som har
haft möten en gång per vecka på söndagskvällar. Sedan i mars har online-möten
startats dels på tisdagar, dels parallellt med det fysiska mötet på söndagar. Mellan
mars och november fungerade de fysiska mötena väl och alla deltagare följde
rekommendationen att hålla fysiskt avstånd. Det senaste fysiska mötet hölls 15
november, sedan dess har gruppen i och med de skärpta restriktionerna för
allmänna sammankomster valt att övergå till endast online-möten.
Gruppsamvetsmöte (GSM) hålls regelbundet var 3:e månad men det har på senaste
tiden varit ett flertal extra GSM för att kunna besluta hur gruppen skall förhålla sig
till restriktioner med anledning av pandemin. Ett speciellt problem är hur man ska
hantera nykomlingar när det endast finns online-möten.
Anders rapporterade från Centrumgruppen. Man håller avstånd mellan varandra
och det finns handsprit i lokalen. Med tanke på restriktionerna som säger att max 8
personer får befinna sig i lokalen samtidigt har det populära och välbesökta
morgonmötet delats upp på 3 morgonmöten á 45 minuter med start 07.00, 08.00
och 09.00. Mötesdeltagandet har överlag minskat. Det har varit få nykomlingar.

Centrumgruppens traditionella julmöte har ställts in. Ett nystartat online-möte finns
nu på torsdagar 18.00.
iii.)
Kalle rapporterade från Vårvädersgruppen. Man har fortsatt hålla fysiska möten
som vanligt. Gruppen har en Messenger-grupp där medlemmarna föranmäler sitt
deltagande för att se till att max-antalet på 8 personer inte överskrids. Nykomlingar
och återvändande har då förtur. Gruppen har glädjande fått in fyra nykomlingar på
senaste tiden och det är fler kvinnor som nu deltar i mötena. Gruppen använder sig
även av speaker-telefon för de som vill delta i mötet men av olika anledningar
föredrar att undvika fysisk närvaro.
iv.)
Catrin rapporterade från Partillegruppen. De fysiska mötena på måndagar har
fortsatt som vanligt och eftersom gruppen inte är stor så håller man sig automatiskt
till max-antalet på 8 personer. Det har beslutats att nykomlingar alltid har förtur i
händelse av övertalighet. Ibland deltar även någon medlem via telefon.
Gruppsamvetsmöten hålls vid behov.
v.)
Johan G rapporterade från En Dag i Taget. Innan de senaste skärpta restriktionerna i
mitten av november hade det normala mötesdeltagandet ökat något och 12-14
personer var vanligt. Lokalen är stor och man har arrangerat stolar i en stor ring med
ordentligt avstånd. I och med de nya restriktionerna har mötesdeltagandet sjunkit
men de flesta lördagar uppstår övertalighet. Så snart en 9:e person anländer går
minst 3 personer gemensamt iväg för en promenad och håller ett informellt möte på
ett café i närheten. Inför varje mötes start kommer gruppen överens om vilka
personer som ska vara frivilliga att lämna lokalen. Man roterar mellan
medlemmarna så att inte samma personer ska lämna mötet 2 veckor på raken. Man
kan även delta i det fysiska mötet via en zoom-länk. De tidigare öppna mötena har
gjorts om till slutna. Tidigare har Gruppsamvetsmöten endast hållits vid behov men
gruppen har nu fattat beslut om regelbundna GSM första lördagen varje kvartal.
vi.)
Linnéa rapporterade från YPAA Into Action. Gruppen har lyckats hålla sig strikt till
max-antalet 8 personer, delvis som ett resultat av att mötesdeltagandet har sjunkit
mycket sedan restriktionerna skärptes. YPAA har regelbundna gruppsamvetsmöten
och dessa fungerar bra. Nu står gruppen inför ett större problem eftersom
hyresvärden har aviserat att lokalen inte längre är tillgänglig fr.o.m. 1 februari. YPAA
söker alltså en ny fast lokal för sina möten och efterlyser tips från övriga AA-grupper.
vii.)
Sara Sj rapporterade från Sinnesrogruppen. För att hantera de nya kraven på max 8
personer har man beslutat att de tidigare öppna mötena görs om till slutna möten.
Vid övertalighet går några personer från lokalen och söker en plats att sitta på för ett
informellt möte. Gruppen har startat ett kompletterande zoom-möte som äger rum
parallellt på samma dag och tid. Deltagarantalet har minskat som ett resultat av
restriktionerna och gruppen har noterat att intäkter i form av frivilliga bidrag också
är låga för närvarande. Gruppsamvetsmöten hålls alltid var 3:e månad och fungerar
utmärkt.
b. Kretstelefonen
Johan G från En Dag i Taget har haft telefonen sedan senaste kretsmötet i augusti. Han
rapporterar att det har varit ungefär 250 kontakter under dessa 4 månader. Flera av dessa är
samma person som kontakt kretstelefonen vid mer än ett tillfälle. Johan konstaterade att
perioden som telefonansvarig har varit väldigt bra för honom själv. Många av kontakterna är
dock från familjemedlemmar eller andra medberoende, även någon arbetsgivare har hört av
sig. Mötet valde Mimmi från Sisters in Sobriety till ansvarig för kretstelefonen fram till nästa
kretsmöte. Det beslutades också att Vårvädersgruppen ska ta bort kretsens kontakt-telefon

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

från sin hemsida. Det ställer till problem när någon specifikt vill ha tag i Vårvädersgruppen
men får tala med en AA-medlem som kanske inte vet något om just denna grupp.
Post
Ingen post hade inkommit till kretsen. Vårvädersgruppens postlåda (som också har varit
Göteborgs-kretsens postadress) är nu borttagen så Servicebladet skickas istället till
ordförande Pias privata adress. Tills vidare behåller vi den här lösningen eftersom det inte
förväntas komma annan post än just Servicebladet.
Litteraturansvarig
Kretsens litteraturansvarige Anton meddelar att 4 beställningar har genomförts sedan
senaste kretsmötet. Kretsen har nu all den litteratur som är tillgänglig på hemsidan aa.se.
Dessutom har kretsen 10 ex av Stora Boken på engelska. Anton förklarar att gruppernas
bokinköp ska betalas in till kretsens bankgiro-nummer eller swishas till kretsens kassör
Lennart. Tidigare har grupper swishat till Vårvädersgruppen och detta ställer till problem
med räkenskaperna. Boklagret finns fysiskt i Vårvädersgruppens lokaler men tillhör
Göteborgskretsen.
Kassör
Kassören Lennart var inte närvarande på mötet men hade sammanställt den ekonomiska
rapporten för tredje kvartalet 2020, vilken också skickats ut till samtliga GSR:er tillsammans
med kallelsen till detta kretsmöte (se bilaga 2). Ingen hade någon invändning mot
kassarapporten vilken därmed kunde godkännas av mötet. Mötet valde Johan G från En Dag
Taget att agera revisor för årsbokslutet 2020.
Webmaster
Kretsens webmaster Anders L gav en lägesrapport. Det har varit ovanligt många ändringar på
den gamla hemsidan, i snitt minst en ändring och ofta flera varje vecka. Detta har gjort det
svårt att hinna med vidare utveckling av en ny hemsida på en ny plattform. Det krångliga är
hur man ska presentera mötesschemat, den nya plattformen har vissa begränsningar även
om den är betydligt enklare att arbeta med och inte kräver samma programmeringskunskaper som vår gamla hemsida. Nu har Anders fått hjälp av en annan AA-medlem och de
kommer efter julledigheten att arbeta tillsammans på att få i gång den nya hemsidan.
Kretsens regionrepresentant
Regionrepresentanten Tage var inte närvarande och meddelar genom ordförande Pia att
han avsäger sig sitt uppdrag. Detta innebär att tjänarposten som kretsens
regionsrepresentant nu ånyo är vakant. Uppdraget är att fungera som en länk och föra
information mellan krets och region och den som tar på sig denna roll bör delta i samtliga
kretsmöten och regionmöten. Pia rapporterade från senaste regionmötet i Skara som hölls
17 oktober. Sedan Skaraborg nyligen bildat en egen krets finns det nu 4 kretsar i västra
regionen. Peter S från Mellerudsgruppen blev enhälligt vald till regionens ordförande. Det
hade även inkommit en nominering av Steninge O från Sveagruppen i Varberg till AA:s
förtroenderåd. Regionen beslutade att stödja denna nominering. Nästa regionmöte var
beslutat att hållas i Kungsbacka 30 januari men detta möte kommer troligen att skjutas fram
i tiden eller hållas digitalt.
12:e-stegskommittén
Ingen var närvarande från 12:e-stegskommittén. De flesta regelbundna 12.e-stegsbesök på
avgiftningar, behandlingshem och sjukhus är tillfälligt inställda p.g.a pandemin.
SOIK
Anastazja, sammankallande ordförande för SOIK, informerade. Man har lyckats hålla 3
fysiska servicemöten under hösten och man erbjuder nu även zoom-deltagande vid dessa
möten. SOIK har 4 huvudsakliga fokusområden och av dessa har man under hösten

koncentrerat sig på kyrkor och samfund. Erik har kontakt med Ekumenia Västra Götaland för
att sprida information om AA. SOIK har haft en mängd aktiviteter under hösten. Ett bokbord
på Aleforsdagen i september fungerade mycket bra. Man har givit Zoom-presentationer två
gånger till läkarutbildningen, till sjuksköterskeutbildningen i Mölndal och till Systembolaget
på Landala Torg. Det har även förekommit en hel del förfrågningar om AA-information från
studenter som skriver gymnasie- eller universitetsuppsatser. Även journalister har hört av sig
med frågor om AA. SOIK efterlyser nu fler informatörer - alla är välkomna, erfarenhet är inte
nödvändigt. Sprid gärna detta budskap i grupperna. SOIK:s mötesprotokoll låg tidigare på
regionens hemsida, vi ska nu se till att de kommer upp även på kretsens hemsida.
Protokollen skickas regelmässigt ut till alla GSR:er och kretskommittén. Nästa SOIK-möte
kommer att vara online och hålls 4 januari.
7. Byte av servicepositioner inom kretskommittén
Kretskommittén önskar att kretsen godkänner förslaget att sekreterare Fabian och vice sekreterare
Johan byter sina service-poster med varandra för återstoden av den innevarande 2-årsperioden.
Mötet godkände förslaget vilket innebär att Johan fr.o.m. nu tjänar som sekreterare och Fabian som
vice sekreterare fram till deras mandat går ut i november 2021.
8. Nomineringar till Kretsen
Torbjörn från En Dag i Taget var nominerad till tjänarposten som Vice Ordförande.
Ordförande Pia eftersöker även en frivillig att agera som tillförordnad kretsrepresentant i regionen
för nästkommande regionmöte, preliminärt 30 januari.
Pia ber även GSR:er att sprida budskapet om våra vakanser inom de respektive grupperna. Vi söker
alltså en ordinarie kretsrepresentant i regionen (med minst 3 års nykterhet) och dessutom en vice
kassör (med minst 2 års nykterhet).
9. Val till kretsen
Mötet valde Torbjörn till Vice Ordförande. Torbjörn anmälde sig dessutom som frivillig att agera tf
kretsrepresentant på nästa regionmöte vilket godkändes av kretsen.
10. Nomineringar till regionen
Regionen söker kassör och sekreterare. Inga nomineringar har inkommit från Göteborgskretsen.
11. Övriga frågor
Inga övriga frågor var anmälda till detta möte.
12. Nästa kretsmöte
Mötet beslutade att nästa kretsmöte skall hållas lördagen den 6 mars klockan 11:30. Detta möte blir
med största sannolikhet ett digitalt zoom-möte och mer information kommer att skickas i en kallelse
minst 30 dagar innan mötet.
13. Mötet avslutades med Sinnesrobönen.
Vid pennan: Johan B
Justerat av: Anastazja och Susanne

Bilaga 1: Deltagarlista
Namn

Hemmagrupp

Funktion

Pia

Sinnesrogruppen

Ordförande i kretskommittén

Johan B

En Dag i Taget

Vice Sekreterare i kretskommittén

Anders L

En Dag i Taget

Webmaster i kretskommittén

Anton

Vårvädersgruppen

Litteraturansvarig i kretsen

Linnéa

YPAA Into Action

GSR

Anastazja

Sisters in Sobriety

GSR; Ordförande i SOIK

Susanne

En Dag i Taget

GSR

Catrin R

Partillegruppen

GSR

Kalle

Vårvädersgruppen

GSR

Anders

Centrumgruppen

GSR

Sara SJ

Sinnesrogruppen

GSR

Torbjörn

En Dag i Taget

Observatör

Johan G

En Dag i Taget

Observatör

Mimmi

Sisters in Sobriety

Observatör

Stig-Lennart

Vårvädersgruppen

Observatör

Joakim

Observatör

