Anonyma Alkoholister
Informationskommittén Västra Regionen
Protokoll
Informationskommittén Västra Regionen
2016-06-11 11:30-13:30, Erik Dahlbergsgatan 11 A i Göteborg
1. Mötet öppnades och vi läste 3:e stegsbönen tillsammans
2. Presentationsrunda, närvarande; Jari, Per, Ulf, Brolle, Marcus, Thomas, Willy, Sara,
Axel, Helen, Sissi, Åsa och Hanna
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 lades till handlingar
5. Övriga frågor anmäldes (se nedan)
6. Marcus delade med sig av sin professionella bakgrund, nästa gång Axel därefter Per i
september.
7. Rapport från Brukarrådet – Willy berättade att han har varit och berättat om unga i
AA till ledningsgruppen i SU så att de vet vad AA gör för unga. Bra diskussioner och
givande möte.
8. Aktivitetslistan
a. Rapportering av uppdatering med bokade och utförda informationer
9. Övrigt
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
a. VRIK’s Inspirationsdag i Göteborg beslutades äga rum 15 oktober 2016. På
nästa möte planeras innehåll, inbjudan mm.
b. Återuppta informationer till grupper i regionen (på deras praktiska möten),
sätts upp som fast punkt till nästa mötesagenda
c. Distribution av vår ”Annons”; vi visar annonsen i våra hemma-gruppers
praktiska möten och berättar om oss – sprid den!
d. Nominering/val av
• Vice ordförande; Axel nominerad. Axel valdes av gruppen.
• Vice sekreterare; inga nomineringar
• Roll-up ansvarig; Brolle har en för Skaraborg, just nu har Willy en för
Göteborg. Vi saknar en för Dalsland.
• Brukarrådsansvarig: Willy, Axel reserv
• Inköp/litteraturansvarig ev. (beslutas på nästa möte om vi ska ha
denna servicepost)
e. Rotationsprincipen – Åsa delar sin erfarenhet.
f. PR, Dalsland har börjat annonsera i lokal radio.
g. Nytt fokusområde inför hösten: Högstadier och Gymnasier, till elever genom
skolans personal. Diskussion hur vi går till väga, använda material från aa.se
mm. Vi arbetar vidare med detta på nästa möte.
h. Material; en ansvarig för litteratur/material, vi funderar till nästa möte. Åsa
kollar om vi kan köpa in en till Roll-up för Dalsland, när hon har kollat upp
detta ska Thomas ta vid.
10. Nästa möte: OBS! Erik Dahlbergsgatan 11 A, 13 augusti 2016, kl. 11.30-13.30
11. Reflektion från dagens möte
12. Mötet avslutas 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

