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Protokoll
2018-03-24 kl. 11.30–13.30, Erik Dahlbergsgatan 11 A, Göteborg
	
  
1. Mötet öppnas och vi läser tredjestegsbönen tillsammans
2. Presentationsrunda
Ulf, Vally, Willy, Per-Olof, Marie, Hanna, Linda, Anastasia och Sanna.
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

•

HR, personalavdelningar, chefer med personalansvar

•

HÄLSO – OCH SJUKVÅRDEN

4. Föregående mötesprotokoll läses
Föregående mötesprotokoll godkändes.
5. Övriga frågor anmäls
6. Linda delade med sig av sin professionella bakgrund
På nästa möte delar Sanna med sig av sin professionella bakgrund.
7. Rapport Brukarrådet
Vally deltog på Brukarrådsmötet den 22 mars 2018 där bland annat diskussioner fördes om
vårdplatser efter intag på avgiftning. Nästa möte är den 19 april kl.15.00 - 16.30. Sanna kan
eventuellt följa med på nästa möte.

Jag är ansvarig…
Närhelst, varhelst någon ber om hjälp vill jag att AA skall finnas till hands,
och för det är jag ansvarig
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8. Aktivitetslistan - genomgång av utförda informationer, tagna kontakter och nya kontakter,
fokusområde för 2018 HR, personalavdelningar, chefer med personalansvar.
Aktivitetslistan gicks igenom.
9. Val av grupp/grupper i Västra Regionen som vi besöker kommande månad
Tylögruppen i Halmstad. Vally och Willy åker och genomför informationen.
10. Övriga frågor
a. Vakanta tjänarposter:
• Vice ordförande - ingen nominering i nuläget.
• Vice sekreterare - ingen nominering i nuläget.
• Koordinator för inspirationsdagar - Willy och Per-Olof nomineras och
väljs till koordinatorer för inspirationsdagarna.
• Representant för Brukarrådet - ingen nominering i nuläget.
b. Uppdatering av vårt material
Vi ska börja sålla i materialet men arbetet är inte påbörjat än. Kommitténs medlemmar
mailar namnen på de broschyrer de brukar använda till Linda så att arbetet med
sållningen av materialet kan börja.
c. Intern inspirationsdag Trollhättan 180407
En preliminär agenda är mailad till kommitténs medlemmar. Vem gör vad?
Vårt uppdrag samt hur vi kan engagera fler att göra service i VRKSI: Gemensam
diskussion.
Genomgång av presentationen vi använder (ca 30 min): Hanna
Lifestory och rädslor förknippade med det: Axel, Thomas och Marie berättar om sina
erfarenheter och sen gemensam diskussion.
Att nå rätt personer: Gemensam diskussion.
Samåkning: Per-Olof hyr en buss och de kommittémedlemmar som skall åka med
från Göteborg hämtas upp på parkeringen utanför Universeum kl. 9.45. Kontakta PerOlof på telefon 0733-57 29 89 om du är intresserad av att samåka.
d. Vårens Inspirationsdag/workshop, i Skövde Centrumgruppen 180421
Service, kaffe och liknande är klart.
Vår kommitté och uppdraget: Hanna
Presentationen: Uffe
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Personliga erfarenheter från medlemmar: Linda (Marie), Anastasia och Vally.
På nästa möte diskuteras ev. samåkning till Skövde.
e. Gemensamt seminarium med andra kommittéer
Hanna har pratat med Ingela och det blir i nuläget inget gemensamt seminarium.
f.

Bokmässan 27-30 september 2018
Vi i kommittén har inget ansvar men vi som enskilda medlemmar kan vara med och
göra service.

g. Socialchefsdagarna 3-5 oktober 2018 i Jönköping
Det ingår i södra men vi i VRKSI kan vara tillgängliga om Södra behöver stöttning
och hjälp.
h. Polisutbildning (samarbete med Malmö-Lund Kommittén)
Önskvärt att VRKSI utser en kontaktperson som kan vara en länk mellan MalmöLund Kommittén och VRKSI gällande ev. ingångar till diverse polisutbildningar.
Frågan bordlägges till nästa möte.
11. Nästa möte
Nästa möte är 2018-04-07 kl.11.15–17.15 på Strömlundsgatan 36 i Trollhättan. OBS! Nästa
möte är alltså inte i Göteborg utan i Trollhättan i samband med vår interna inspirationsdag.
12. Reflektion av dagens möte
13. Mötet avslutas med Torontodeklarationen följt av sinnesrobönen
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