Anonyma Alkoholister
Kommitté för Samarbete och Information Västra Regionen
Protokoll
Kommitté för samverkan och information Västra Regionen
2016-08-13 11:30-13:30, Erik Dahlbergsgatan 11 A i Göteborg
1. Mötet öppnades och vi läste 3:e stegsbönen tillsammans
2. Presentationsrunda, närvarande; Axel, Ulf, Per-Olof, Willy, Marcus, Brolle, Åsa och
Hanna
3. Påminner 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 – med tyngdpunkt Gymnasium

•

HÄLSO – OCH SJUKVÅRDEN

4. Föregående mötes protokoll lades till handlingarna
5. Övriga frågor anmäldes
6. Axel delar med sig av sin professionella bakgrund, nästa gång Per
7. Rapport från Brukarrådet – Willy deltar på nästa möte 160825.
8. Aktivitetslistan
a. Rapportering av och uppdatering med bokade och utförda informationer. Då
vi har lagt till extra fokus på Gymnasium i höst, så kommer det vara några i
kommittén som fokuserar där. Resten av kommittén tar hand om Företag och
Samhälle. Hanna och Åsa har plockat upp företag från vårt arkiv, ny lista
skickas till alla kommittémedlemmar där det framgår vilka som var och en
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ansvarar för att kontakta. Fram till nästa möte ber vi alla att ”tänka till” och ha
med sig nya idéer på företag att bearbeta under hösten.
b. Marcus, Axel, Åsa och Hanna kontaktar gymnasieskolorna – en ny flik på
aktionslistan är skapad för dessa. I ett första skede kontaktas ca 40 stk
gymnasieskolor, vi följer upp nästa möte och ser vilket resultat vi får. Det
finns ca 175-200 gymnasium i regionen. YPAA i Göteborg, nystartade YPAA
Varberg och YPAA Skövde kontaktas separat för att samla ihop yngre
medlemmar som kan dra sin lifestory. De kommer bjudas in till ett separat
möte, för ”utbildning”. En hel del arbete har förberetts vad gäller en
revidering av presentationen, brev till skolor för bearbetning, samt samtal
med unga i AA.
9. Val av grupp/grupper i VR som vi besöker kommande månad: Centrumgruppen Gbg;
Axel besöker deras nästa praktiska möte.
(ny fast punkt varje månad, där vi bestämmer en grupp eller två vars praktiska möten
vi besöker för att berätta och inspirera om kommittén och dess arbete)
10. Övrigt
a. VRKSI´s Inspirationsdag i Göteborg, 22 oktober 2016 Oscar Fredriks
församlingshem, kl. 10-13. Inbjudan skickas ut till alla grupper i regionen. Axel
inleder dagen med introduktion, PPT presentation tar Hanna, Service och Fika
tar Willy, medlemmar som delar sin erfarenhet av detta arbete i kommittén:
Marcus, Åsa och Ulf.
b. Nominering/val av
 Vice sekreterare; inga nomineringar
 Inköp/litteraturansvarig; inga nomineringar
c. Vi vill öka närvaron i media. Vi beslutade på mötet efter förslag av Marcus att
vi kontaktar Radio 88, lokalradio i Partille, för att se vad vi skulle kunna göra
tillsammans. Marcus bokar möte.
d. STOCKYPAA Talardag i Stockholm. Vi är inbjudna till att få två timmar för att
berätta om vårt arbete i regionen i denna service och inspirera yngre att
medverka. Talardagen är den 161112. Axel och Marcus åker.
e. Vi har blivit kontaktade av medlemmar i Lundakretsens
informationskommitté, som önskade stöttning i sitt lokala arbete i sin
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kommitté. De kommer till nästa inspirationsdag. Och vi erbjuder oss självklart
stöd till deras informationskommitté, i den mån de önskar.
f. Vi beslutade att vi numera kommer använda namnet ”Kommittén för
Samarbete och Information AA Västra Regionen” i all vår kommunikation
internt och externt. Detta namn istället för OI, Info eller
Informationskommittén, då det säger mycket mer vad vi faktiskt gör – och
tydliggör ytterligare och särskiljer oss också från 12stegs-service.
11. Nästa möte 160924 kl. 11.30-13.30 Erik Dahlbergsgatan 11 A Göteborg

12. Reflektion från dagens möte

13. Mötet avslutades med Sinnesrobönen
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