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Jag är ansvarig… 

Närhelst, varhelst någon ber om hjälp vill jag att AA skall finnas till hands, 

och för det är jag ansvarig  

 

Protokoll 

2017-01-14 11:30-13:30, Erik Dahlbergsgatan 11A i Göteborg 

1. Mötet öppnas och vi läser 3:e stegsbönen tillsammans 

2. Presentationsrunda, närvarande; Danne, Nicky, Per-Olof, Ulf, Lasse, Willy, Lasse, 

Thomas, Maria, Lennart, Caroline, Linda, Kia, Axel, Hanna och Per via telefon. 

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  

• KYRKAN – samt gymnasieskolor 

• FÖRETAG/SAMHÄLLE/UTBILDNING 

• HÄLSO – OCH SJUKVÅRDEN 

4. Föregående mötes protokoll 

5. Övriga frågor anmäls 

6. Hanna delar med sig av sin professionella bakgrund.  Nästa gång Kia.  

7. Rapport från Brukarrådet  – Willy; vi har fått kontaktlista för beroendemottagningar.  

8. Aktivitetslistan – genomgång av utförda informationer, tagna kontakter och 

kommande månad; Vi lämnar företagen vi inte har fått någon kontakt med. Vi har fått 

nya datum för våren 2017 till Alefors Arbetsplatsdagar. Vi fortsätter att bearbeta 

gymnasieskolor och tar hjälp av yngre från YPAA. Beroendemottagningar behåller vi 

aktuella. Nytt fokus våren 2017. Vi bearbetar kyrkor och församlingar i vårt 

närområde, beroende på var vi bor. Alla rapporterar till Hanna.  
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9. Val av grupp/grupper i VR som vi besöker kommande månad; Januari: Axel besöker 

Klintgruppens praktiskt möte i Borås 170201.  

10. Övrigt 

a. Demonstrationsmöte för studenter 2 februari; Axel har pratat med olika AA-

grupper för att få delatagare till dessa möten.  Första demonstrationsmöte 2/2 

kl. 14.30 Hälsovetarbacken, Axel kontaktar medlemmar från sin lista. Nästa 

gång är 3/4. Linda har gjort en mötesmanual och planerar vidare med Axel. 

b. Broschyrer; Axel har kontaktat FRIK angående de nyöversatta broschyrerna. 

Willy har all material, broschyrer mm. Vi kontaktar Willy före 

informationstillfällen så kommer han med material. Willy beställer material 

och tar hjälp av Åsa som har beställt det tidigare. 

c. Inspirationsdag; Vi har en inspirationsdag varje termin. Nästa gång planerar vi 

att ordna denna dag i Borås den 22 april. Hanna kommer att fråga om vi kan 

använda Sjöbo församlingshem. Hanna frågar Åsa om flyern till dagen. Vi 

använder samma format som vi hade i höstas.  

d. Intern utbildningsdag; vi planerar in denna till maj. Mer på nästa möte. 

11. Nästa möte 170211 Eriks Dahlbergsgatan 11 A Göteborg 

 

12. Reflektion från dagens möte 

 

13. Mötet avslutas med Sinnesrobönen 
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