Anonyma Alkoholister
Kommittén för Samarbete och Information Västra Regionen
	
  
	
  
Protokoll
2018-02-24 kl. 11.30–13.30, Erik Dahlbergsgatan 11 A, Göteborg

1. Mötet öppnas och vi läser tredjestegsbönen tillsammans
2. Presentationsrunda
Hanna, Axel, Linda, Marie, Willy, Per-Olof, Vally, Sanna, Anastasia, Kent och Thomas.
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.
Målsegment:
•

RÄTTSVÄSENDET

•

KYRKAN samt gymnasieskolor

•

HR, personalavdelningar, chefer med personalansvar

•

HÄLSO – OCH SJUKVÅRDEN

4. Föregående mötesprotokoll läses
Föregående mötesprotokoll godkändes.
5. Övriga frågor anmäls
6. Per-Olof delar med sig av sin professionella bakgrund
På nästa möte delar Linda med sig av sin professionella bakgrund.
7. Rapport Brukarrådet
Willy avsäger sig uppdraget som VRKSI:s representant i Brukarrådet. Brukarrådet hade möte
den 22 februari 2018 men dessvärre hade ingen av våra representanter möjlighet att delta.
Vally sitter gärna kvar som representant men vi behöver ytterligare en kommittémedlem. Vi i
kommittén funderar till nästa möte om någon skulle kunna åtaga sig uppdraget. Fram till att vi
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har en andra representant kommer en förfrågan att mailas ut av Vally inför varje
nästkommande Brukarrådsmöte.
8. Aktivitetslistan - genomgång av utförda informationer, tagna kontakter och nya
kontakter, fokusområde för 2018 HR, personalavdelningar, chefer med personalansvar
Aktivitetslistan gicks igenom. Hanna tas bort från ringa och maila poster i aktionslistan. Ev. så
kommer Arbetsplatsdagarna eller liknande att anordnas i Trollhättan av Aleforsstiftelsen inom
den närmaste framtiden, mer info kommer inom den närmsta framtiden.
9. Val av grupp/grupper i Västra Regionen som vi besöker kommande månad –
Nästa grupp att besöka är Tylögruppen i Halmstad som vi kommer att besöka den 26 mars
2018 kl.19.15. Vally och Linda har tagit på sig att åka.
10. Övriga frågor
a. Vakanta tjänarposter:
• Vice ordförande, nominering
Kents nominering är inte längre aktuell då han precis blivit invald till
ordförande i 12:e-stegskommittén. Ingen nominering i nuläget.
• Vice sekreterare, nominering
Ingen nominering i nuläget.
• Koordinator för inspirationsdagar, nominering
Ingen nominering i nuläget.
• Materialansvarig
Kent nomineras och väljs in till materialansvarig.
• Representant i Brukarrådet
Ingen andra nominering i nuläget.
b. Uppdatering av vårt material, status
Linda och Axel blir nya ansvariga för att uppdatera materialet. De kommer börja med
att sålla i materialet och ser vilket material vi behöver och vilket som kan arkiveras.
c. Intern inspirationsdag Trollhättan 180407 kl.11.15 - 16.00
Det är nu bokat att vi får lov att låna Trollhättegruppens lokal för vår interna
inspirationsdag. Nuvarande förslag till dagens agenda är:
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Hur vi ska få fler tjänare/informatörer till gruppen.
Lifestory – att dela med sig (rädslan förknippat med det och vad ska man
prata om).
Presentationen.
Flytta runt våra möten i regionen.
Nå rätt personer inom de olika målsegmenten.
d. Vårens Inspirationsdag/workshop VRKSI 180421
Vårens Inspirationsdag kommer att anordnas i Skövde i Centrumgruppens lokaler.
e. Rotera VRKSI - möten i Regionen
Hur ska vi få fler medlemmar till kommittén? Ett förslag är att flytta mötena runt i
regionen. Frågan bordlägges till nästa möte.
f.

Gemensamt seminarium med andra kommittéer
Inget nytt att rapportera i nuläget.

g. Hur ska vi nå rätt personer på aktionslistan
Det är ett problem att nå rätt personer inom HR och chefer med personalansvar på
mindre orter då där ofta är småföretag. Frågan diskuterades och kommittén kom fram
till att det kan vara bra att rikta in sig på olika branschdagar, frukostmöten för
företagare osv. och på så sätt nå flera HR personer på samma gång.
11. Nästa möte
Nästa möte är den 2018-03-24 kl.11.30 - 13.30 på Erik Dahlbergsgatan 11 A, Göteborg
12. Reflektion av dagens möte
13. Mötet avslutas med Torontodeklarationen följt av sinnesrobönen
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