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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 Intern Workshop VRKSI  

2018-07-04 kl.11.15, Strömlundsgatan 36, 461 57 Trollhättan 

1. Mötets öppnande och presentationsrunda 

2. Presentationsrunda 

Hanna, Axel, Willy, Per-Olof, Vally, Thomas, Kent, Sanna, Marie, Anastazja och Linda.  

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/godkändes med följande revideringar. 

5. Sanna delar med sig av sin professionella bakgrund 

Nästa gång delar Anastazja med sig av sin professionella bakgrund. 

6. Rapport Brukarrådet 

Det har inte varit något möte ännu så där finns inget att rapportera. På nästa möte följer Sanna 
med som representant från VRKSI. 

7. Aktivitetslistan 

a. Rapportering av bokade och utförda informationer 
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Aktivitetslistan gicks igenom. Vi har fått en förfrågan från Round Table i Göteborg 
gällande att komma dit och utföra en information. På grund av begränsade resurser 
behöver vi prioritera presentationer till professionella. 

8. Val av grupp/grupper i VR som vi besöker kommande månad 
Då VRKSI ska ha sin Inspirationsdag i Skövde den 21 april beslutade gruppen att 
nästkommande månad inte besöka någon AA-grupp för att berätta om vårt arbete.  

9. Övriga frågor 

a. Vakanta tjänarposter 
• Ordförande: i nuläget saknar vi nomineringar till ordförandeposten och därför 

beslutas det att en tillförordnad ordförande väljs på varje möte tills dess att 
någon nominerats och valts.  

• Vice ordförande: inga nomineringar i nuläget.   
• Vice sekreterare: Anastazja väljs till vice sekreterare.    
• Sammankallande: Hanna väljs till sammankallande.   
• Representant för Brukarrådet: inga nomineringar i nuläget.  

  
b. Uppdateringa av vårt material, status 

Kommitténs medlemmar mailar namnen på de broschyrer de brukar använda till Linda 
så att arbetet med sållningen av materialet kan börja. 
 

c. Samåkning m.m. till Inspirationsdagen i Skövde 180421 
Planering och utdelning av serviceuppdrag är redan klart. Varbergsgänget kör via 
Borås och hämtar upp Hanna. Önskar man samåka från Göteborg, kontakta Anastazja 
på 0707-76 00 01.   
 

d. Samarbete med Malmö-Lund KSI, kontaktperson 
Önskvärt att VRKSI utser en kontaktperson som kan vara en länk mellan Malmö-
Lund Kommittén och VRKSI gällande ev. ingångar till diverse polisutbildningar. 
Frågan bordlägges till nästa möte och kontaktperson mot andra KSI:er lägges under 
punkten vakanta tjänarposter.  
 

e. Kommitténs deltagande på Gullbrannakonventet i Halmstad 
Frågan gällande hur kommitténs deltagande ska lyftas/formuleras i konventets 
program. Willy kontaktar Håkan och frågan bordlägges till nästa möte.  
 

10. Nästa möte 
Nästa möte är 2018-06-02 kl.11.30-13.30. Marie och Ulf letar lokal då gruppen beslutat att 
flytta runt mötena i Göteborg i syfte att fler inom AA ska få vetskap om kommitténs existens.  


