
 
 

 
 
 

Anonyma Alkoholister 
             Göteborgskretsens Kommitté för Samarbete och Information 

 
 

 
Jag är ansvarig… 

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

 

Protokoll 

2022-01-04 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, Erik, Anna, Daniel, Mats (Soik Göteborg) samt Peter 
(SISSAA Stockholm) och Per Arne från Västergötland (observatör). 

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 2020 11 05 lästes 

5. Aktivitetslistan:  

 
● Equmenia: Ansvarig: Erik. Elin Alm på Equmenia, lägger ut vårt budskap, (se texten på mail 

från Erik den 4 januari), på respektive hemsidor. Vi samarbetar med övriga kretsar i Västra 
regionen- Bohuslän/Dalsland, Göteborg samt Halland. Erik har kontaktat dessa kretsar och 
ska även kontakta Skaraborgskretsen. 
 

● Förtroenderådet: Nya datum bokade: Mars 20–21. Visa intresse till att medverka tills nästa 
möte, om någon vill vara med på detta möte. Information finns i kalendern på aa.se 
 

● Systembolaget Landala: Kontaktuppgifter bör läggas till i aktivitetslistan. 
 

● TV4 nyhetsredaktion Reporter Anna Maria Holmgren: Anastazja har intervjuats och 
lämnat svar så långt som det går enligt våra traditioner. 
 

● Campus Mölndal: Allteftersom nya elever anländer, kommer vi att bli inbjudna till en 
presentation: Ansvarig: Anastazja. 
 

● Intervju examensarbeten: Förfrågningar kommer löpande från elever/studenter. Vi ställer 
upp så långt det går efter deras önskemål. Om vi inte räcker till, så kan vi ta hjälp av 
hemmagrupperna. 
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● Viskadalens Folkhögskola: Ny!! Ansvarig: Daniel. Den 18–20/1 har skolan temadagar. 
Den 18 januari 13.00- 14:30 medverkar och informerar vi via ZOOM. Anastazja, Erik och 
Mats medverkar. Anastazja skapar länk till ZOOM. 

 

● Övriga aktiviteter: Daniel, Erik och Mats kontaktar HR, Personalchefer etc. Telefonnummer 
distribueras av sekreteraren efter mötet då aktivitetslistan ska uppdateras. 

 
 

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.)  

Anastazja informerar och skickar text till gruppservicerepresentanter. 

7. Övriga frågor: 

a) Hur skall vi nå ut i samhället? Vi fortsätter att ringa våra målsegment. Anna, Anastazja och 
Mats har ett ZOOM-möte på onsdag kl. 10.00 om uppdatering av kontakt-/aktivitetslistan. 
 

b) ZOOM-länk: Göteborgskretsen har numera en egen ZOOM-länk. Anastazja informerar. 
 

c) Vice sekreterare: Gruppen valde och godkände Anna som vice sekreterare. Tack för 
service Anna!! 

 
d) SISSA: Storstockholms AA-grupp har ett möte på lördag den 9 januari kl. 11-13, då vi är 

välkomna att medverka via ZOOM. Länk kommer. Finns i kalendern på aa.se 
 

e) Målsegment: Daniel tog upp frågan om målsegment. Det framkom att vi är inte låsta till att 
följa det utsatta målsegmentet. Fundera gärna och kom med förslag.  
 

8. Nästa möte: Måndagen den 15 februari kl. 17.00 via ZOOM. Länk kommer från Anastazja. 
 

9. Reflektionsrunda av dagens möte: tack alla för ett kanonbra möte!!! 
 

10. Mötet avslutades med Torontodeklarationen följt av sinnesrobönen. 
 

Vid protokollet: Mats. Justerat av Anastazja. 
 
 
 


