
                                    KRETSMÖTE 21 MAJ 2011

1) Mötet öppnas av ordförande.

2) Presentationsrunda med GSR-rapporter:
a) Vårvädersgruppen, inga förändringar. 8-20 st på möten.
b) Hönögruppen, Lokal finns på Öckerövägen 94, Hönö. Möte onsdagar 18.30 – 19.30. 

Besökare på möten onsdagar 2 – 3, söndagar 5 – 10.
c) YPAA Into action Gbg, Inga förändringar. 10 – 20 st på ,möten.
d) Sveagruppen, H är GSR som tagit över efter W. 11– 12 st på möten.
e) Mölndal, Första söndagen i månaden, öppet möte. Sista söndagen i månaden, praktiskt möte. Annons 

i Mölndalsposten en månad har inte gett synligt resultat. Gruppsamvetesmöte gett visst resultat till 
ökat deltagande. Info givet till ”Brofästet” (alko-rådgivning). Avsikt: Info till soc. Sekreterare och 
vårdcentraler i Mölndal. På möten, fasta 15 st, tillfälliga ytterligare 10 st.

f) Sisters in sobriety, nystartad grupp – möts sedan början April. Varje torsdag kl. 12.00, Pärlan på 
Redbergsplatsen, Danska Vägen 103. Kvinnogrupp – svengelska, Läser litteratur på engelska och 
delar på vilket språk man vill. 4 – 6 st på möten.

g) Västergruppen, Ny GSR till nästa kretsmöte. 7 – 23 st på möten.
h) Katrinelundsgruppen, torsdagar kl. 18.00 öppet möte. 2 – 6 st på möten.
i) Frölundagruppen, inga förändringar. 5 – 8 st på möten.
j) Bara för idag gruppen, Inga förändringar. Behöver mer folk som följer med. 2 – 5 st på möten.
k) Centrumgruppen Alingsås, första torsdagen i månaden är det öppet möte. Lördagar förlängt till 1,5 

timmar 10.00 – 11.30. Jourtelefon 0722-025595. 15 st på möten

3) Godkännande av dagordning. 2 justerare  valdes.

4) Föregående mötesprotokoll godkändes.

5) Anmälan övriga frågor:
a) Dubbla tjänarposter, är det OK?
b) Möteslistor?
c) Information hemsidan.

6) Övriga frågor:
a) Dubbla tjänarposter kan accepteras om dessa inte innebär konflikt- eller jävsituation. Exvis ansåg 

mötet, att posten som GSR kan kombineras med posten som revisor i kretsen.
b) Fel i den nya möteslistan, ett möte som är på morgonen står med på kvällen. A som sköter 

möteslistorna för tryck har bytt program och var tvungen att göra om allt och det är för att det ska bli 
lättare att lämna över till någon annan. En ny kommer att tryckas. Skall det stå i möteslistan 
”kvinnomöte” eller ”mansmöte”. Enligt Worldservice special interest group är det tillåtet. Det finns 
3:dje traditionen, under förutsättning att man inte utestänger någon alkoholist. 
Beslut: Texten längst ner på möteslistan stryks.

Olika grupper i AA (Tillägg efter kretsmötet 20 augusti 2011)
En AA-grupp är två eller flera alkoholister som träffas för att med hjälp av AA:s Tolv Steg och Tolv 



Traditioner uppnå tillfrisknande.
Tredje traditionen säger att det enda villkoret för medlemsskap i AA är en önskan att sluta dricka.
En grupp som inte tillämpar AA:s traditioner bör inte kalla sig AA:grupp.

Däremot kan en AA-grupp ha speciella möten med olika teman, t ex kvinnomöten, mansmöten, 
återfallsmöten, nybörjarmöten, under förutsättning att man inte utestänger någon alkoholist som 
enligt tredje traditionen vill delta i ett AA-möte.

Att i gruppens namn antyda att man har andra villkor än AA kan skapa olyckliga missförstånd och 
hindra en alkoholist som söker hjälp.
Grupper som finns med i AA:s möteslista förutsätts vara traditionsenliga grupper som inte ställer 
andra villkor än tredje traditionen.
Om deras namn antyder annat vill vi uppmana dem att byta namn.
Eller om man har andra villkor än AA, sluta betrakta sig som en AA-grupp.

c) Vi uppdaterar info-listan på hemsidan som är en lista som informerar om vem som utför information 
i kretsen.

d) Sisters in sobriety presenterar sig och hälsas välkomna. De har möteslokal på Pärlan, 
Redbergsplatsen, torsdagar 12.00 – 13.00. Litteraturen läses på engelska och man kan dela på det 
språk som passar.

7) Ordförande gjorde mötet uppmärksamt på att han roterar ut om ett halvår.
Nomineringar: 
a) Webbmaster-vakant. R nominerades som vice webbmaster.
b) Vice kassör-vakant.
c) Vice ordförande nominerades C som
d) Vice sekreterare-vakant.
e) Kretsmötesrepresentant till regionsmöte-vakant.
f) Ordförande info-kommittén-vakant.
g) Litteraturansvarig, kretsen, nominerades D som.

8) Val.
a) Vice webbmaster – R
b) Vice kassör
c) Vice ordförande – C
d)  Vice sekreterare
e)  Kretsmötesrepresentant till regionsmöte.
f)  Ordförande info-kommittén
g) Litteraturansvarig, kretsen – D

9) Rapporter:
a) A i Sisters in sobriety har jourtelefonen. Drygt 20 inkommande samtal, alkoholister och anhöriga. 

Mest kvinnor. En rapport avs tjänsten lästes upp. Det har varit drygt. Vi ska göra en pärm där det 
finns information som följer med telefonen. Ordförande undersöker detta.

b) Informationskommittén, Ordförande L-G avsäger sig uppdraget. J rapporterar om info-kommittén.
c) Regionsmöte, J rapporterar.
d) Kassörens rapport gås igenom och vi sänder 2000 kronor till regionen enligt förslag. 

200 kronor i rapporten är en gåva till minne av avliden. 
e) Litteraturansvarig, kassören sammanställer månatligen rapporter från litteraturansvarig och 

rapporterar till kretsen 2 ggr/år.
f) Vi skall ha ett bord med information om AA på ”Missbrukskonferensen” den 26 maj. Viktigt med 

anonymiteten.
g) J delar med sig av vad han hört från servicekontoret i New York.
h) B delar med sig vad han läst i ”Hjärtats språk”.



10) Nästa Kretsmöte blir den 20 augusti klockan 11.00 – 13.00 i Vårvädersgruppens lokaler.

11) Mötet avslutas.

PROTOKOLLET REDIGERAT FÖR PUBLICERING PÅ WEBBEN AV WEBMASTER 2011-09-09



Bilaga 1

Utgifter
Avgift plusgirot 181,5
Resa Regionsmöte 170
Inköp litteratur 13745
Annons Expressen GT 1900
Servicekontoret friv.bidr. 3000
Regionen friv.bidr. 2000
Webbhotell årsavg 323,75
Möteslistor 3494

Utgifter totalt 24814,25

Förslag till Frivilliga bidrag:
Regionen 2 000 kr

Inkomster litt.försäljn
20 maj - 20 aug 2010

Inkomster
Litteratur försäljn 1400
Litteratur försäljn 300
Katrinelundsgr 380
Litteratur försäljn 1440
Katrinelundsgr 300

Summa litteratur 3820

Utgifter
AA sverige litt 3265

Ekonomisk rapport 110520

Ingående saldo 110219

Frivilliga bidrag

Marklandsgruppen 6600
Centrumgr i Alingsås 1632
Vårvädersgruppen 627
BFID gruppen 200
Kungälvsgr 1300
Oscar Fredrikgruppen 600
Göteborgsgr Johanneskyrkan 2200

Summa frivilliga bidrag 13159

Inkomster
Litteratur försäljn 6795

Summa litteratur 6795

Till minne av avliden 200

Inkomster totalt 20154

 14 516,15 kr 


