Anonyma Alkoholister
Samarbete och Informationskommittén
Göteborgskretsen
Protokoll
2021-03-29 kl. 17:00-18:30 via ZOOM
1. Mötet öppnades och vi läste tredjestegsbönen tillsammans
Gud, jag överlämnar mig till dig – för att du skall forma mig och göra med mig som du vill. Befria mig
från mitt egos slaveri så att jag bättre kan utföra din vilja. Befria mig från mina svårigheter så att
segern över dem kan bära vittnesbörd till dem jag vill hjälpa – om din kraft, din kärlek och ditt sätt att
leva. Må jag alltid handla enligt din vilja!

2. Presentationsrunda: Anastazja, Daniel, Erik, Mats och Christina deltog
3. Vi påminner oss om uppdraget:
Vårt enda syfte är att föra budskapet vidare till den alkoholist som fortfarande lider.
Vi skall informera om vad AA är och inte är, 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. Vårterminen 2021.
HÄLSO – OCH SJUKVÅRDEN. Höstterminen 2021

4. Föregående mötesprotokoll enligt 2021 02 15 lästes
5. Aktivitetslistan: Reflektion av genomförda:
● Systembolaget: Maildoalog pågår. Vi avvaktar.
● Läkarprogrammet: Onsdag 7/4 09.00 – 11.00 via Zoom. Medverkar gör Erik, Linda och
Mats som öppnar mötet.
● Informationsseminarium i Solna som anordnas av FRSoIK: Erik och Christina
medverkade. Det var upplyftande att se att vårt arbete är bra jämförelsevis. Någon grupp
hade kontaktat Biskopar och Fackföreningar, vilka hade visat stort intresse.
● Västra Götalandsregionen: Erik har kontaktat dem. De samarbetar redan med
Aleforsstiftelse.
● Övrigt Aktivitetslistan: Vi kommer att använda ”den gamla listan” som inspiration, men
försöka göra en ny ”öppen” lista, som alla i gruppen kan ta del av via Google Drive. Daniel
skapar och bjuder in.
6. Val av grupp/grupper i Göteborgskretsen som vi besöker kommande månad:
(Fast punkt varje månad, där vi bestämmer en grupp eller två vars praktiska möten vi besöker
för att berätta och inspirera om kommittén och dess arbete.)

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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7. Övriga frågor:

Läxa: Erik och Mats väljer ut två företag/organisationer per man och redovisar tills
nästa möte.
Mats skickar ”kontaktmanus” och två kontaktuppgifter till Christina.

8. Nästa möte: 10/5 via ZOOM. Agenda kommer i god tid. Zoom-länk kommer att finnas på
aa-goteborg.se samt i kalendern på aa.se
9. Mötet avslutades med Torontodeklarationen följt av sinnesrobönen.

Vid protokollet: Mats
Justerat av Anastazja
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