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Protokoll
2017-12-09 kl. 11.30–13.30, Erik Dahlbergsgatan 11 A, Göteborg

1. Mötet öppnas och vi läser tredjestegsbönen tillsammans
2. Presentationsrunda
Johan, John, Åsa, Tomas, PO, Willy, Viktor, Kent, Marie, Hanna och Uffe.
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 mötes protokoll godkändes utan revideringar.
5. Övriga frågor anmäls
6. Thomas delade med sig av sin professionella bakgrund
Det valdes aldrig någon till nästa gång. Linda mailar ut en förfrågan.
7. Rapport Brukarrådet
Mötet inställt.
8. Aktivitetslistan - genomgång av utförda informationer, tagna kontakter och nya
kontakter, nytt fokusområde 2018.

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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Gick igenom actionlistan. Johan kommer att skicka info till Linda.
9. Val av grupp/grupper i Västra Regionen som vi besöker kommande månad:
Kungälvs grupp, Peter kontaktar dem och erbjuder möjlighet till information om vår
kommitté.
10. Övriga frågor
a. Feedback Inspirationsdag 171028
b. Vakanta tjänarposter:
•
•
•

Vice ordförande
Kent intresserad
Vice sekreterare
Ingen nominerad
Koordinator för inspirationsdagar
Ingen nominerad

c. Uppdatering av vårt material
Frågan bordlades.
d. FR kommitté för samarbete och information och träff med andra kommittéer
Hanna läste upp en sammanfattning från ett möte med FRSOIK samt andra
kommittéer i Stockholm. Dokumentet mailas till kommittén.
e. Kommitténs arbete
Bristen på informatörer och kommitténs arbete diskuterades.
f.

Visitkort
Willy pratar med Linda om beställning.

11. Nästa möte, Erik Dahlbergsgatan 11 A, Göteborg
Nästa möte är 20180113 kl.11.30-13.30, Erik Dahlbergsgatan 11 A i Göteborg.
12. Reflektion av dagens möte
13. Mötet avslutas med Torontodeklarationen följt av sinnesrobönen

Jag är ansvarig…
Närhelst, varhelst någon ber om hjälp vill jag att AA skall finnas till hands,
och för det är jag ansvarig
	
  

