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Ordförande öppnar mötet.
Deltagarlista och GSR-rapporter delas ut för ifyllnad och inlämning.
Bara för idag, Skogome. Behöver fler män som kommer på mötena. Ca 2-5 medlemmar.
Vårvädersgruppen. Samtliga möten är öppna. 20-25 medlemmar.
Göteborgsgruppen. 7-8 medlemmar.
Frölundagruppen. 1 möte/vecka. 8-14 medlemmar.
Västergruppen, Kungsbacka. 10-15 medlemmar.
YPAA into action. 18-20 medlemmar.
Sisters in sobriety. Gruppen startades i april 2011, hittade möteslokal i maj 2011. Från september
2011 startade vi nytt möte söndagar 18.00-19.00 i tillägg till möten torsdag 12.00-13.00 Gruppen
har arrangerat två helger med stegworkshop och tagit ett beslut att fortsätta med det. En helg om
hösten och en om våren. Vårhelg 2012 hålls på Hönö 4-6 maj med tema steg 10,11 och 12 ”Att leva
i programmet”. 6-10 medlemmar.
Marklandsgruppen. Har fått nya lokalen i samma kyrka, nerför trappan och gå höger. Ett ökande
antal personer. Är på ”Valet” och informerar. Besökare, Onsd. 10-15, Torsd. 15-25, Lörd. 15-30,
Sönd. 10-25.
Sveagruppen, Varberg. Ca 13 medlemmar i snitt.
Centrumgruppen, Alingsås. Lokal, kris-akut. Vi tvingas utrymma nuvarande lokal med kort varsel.
Erbjudna alternativ lokal av missionskyrkan men inte attraktivt förslag. Alternativ lokal sökes
intensivt centralt i Alingsås. 9 medlemmar.
Katrinelundsgruppen. Ändrad mötestid till fredag 19.00- 20.00. nybörjarklasser, lördagar 12.00 –
20.00 mellan januari-februari. 5-10 medlemmar.
Mölndalsgruppen. Gruppen ökar i stabilitet, ca 20 fasta medlemmar, ca 10 vid mötena. 5
nykomlingar sedan nyår.
Partillegruppen. 5-15 medlemmar.
Oscar Fredriksgruppen. Gruppen stabil. 8-12 på mötena.

Som justerare utses, OS och BS.
Sekreteraren läser föregående mötesprotokoll.
Anmälan övriga frågor: Workshop.
Rapporter:
Jourtelefonen berättar AW om som haft den sedan Maj 2011. OS ordnar bok med telefonnummer
som följer med jourtelefonen. Kretsens tjänare bör vara de som ska ha telefonen. Ia tar den
framöver.
b) Info-kommittén lägger nu fokus på polis och rättsväsendet, inte lätt att få kontakt med dem. Kom
gärna med förslag. Bilaga 1.
c) BS gör reklam för ”Vår gemensamma välfärd” 10 mars Oscar Fredriks kyrka. Västra regionen håller i
Landsmöte 2013 någon av de två första helgerna i augusti. Göteborg blir förmodligen värd. Nästa
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regionsmöte blir 2 juni 2012. Förslag att Göteborgskretsens info-kommitté blir Regionens infokommitté. JÖ utarbetar förslag och funderar. JE-förslaget blev nerröstat, servicebokens struktur
fortsätter. OS ordförande i regionen och JÖ tillförordnad sekreterare. E är kassör, de andra
posterna ej tillträdda. AW vill bli nominerad sekreterare.
Ekonomisk rapport. Huvudregeln 60%, 30%, 10% gäller. Bilaga 2.
Det är ett stort intresse på böcker. Bokansvarig försöker hålla 10 böcker av varje i lager.Säg gärna
till om ni önskar större kvantiteter.
THS, arbetsnamn Bygga broar mot nykter, konvent fred- lörd 12-13 oktober 2012. Harry Månsus
talar om AA Oxfordrörelsen. Inte enbart AA, Al-anon, vård, happenings, musik, andlighet, präst.
Kretsen tycker Bygga broar projektet är bra så vi fortsätter arbetet inom gruppen. Frågan lyfts
angående ekonomi till projektet, Ska kretsen börja spara nu? Svar: Dyker det upp kostnader tar vi
den fråga till kretsmötet i maj.
Koncept och tradition: Första traditionen presenterades av JÖ. Första konceptet presenterades av
OS. Tanken är att andra tar vid och presenterar andra, tredje osv. Nästa kretsmöte presenterar BL
andra traditionen och AB andra konceptet.
Inga inkomna skrivelser.
Övriga frågor. JÖ önskar workshop till att lyfta olika frågor till förmån för våra mdlemmar. Kan
GSR:erna ta frågan till grupperna? JÖ mailar grupperna om info. Sisters har sedan tidigare
helgworkshop för medlemmar.
Inga motioner.
Nästa kretsmöte blir den 12 maj kl. 11.00- 13.00 i Vårvädersgruppens lokaler.
Mötet avslutas med sinnesrobönen.
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Bilaga 1
Informationskommitten träffades i Marklandsgruppens lokal lördag den 4/2 kl 10.45
6 entusiastiska personer samlades.
Vi hade en ganska ingående diskussion kring hur anonymitetskravet påverkar våra möjligheter att
informera i olika sammanhang. Vi delade med oss av vår erfarenhet, styrka och hopp kring ämnet och
beslutade att vid nästa möte läsa den 11:e traditionen för att ytterligare fördjupa oss i ämnet.
Vi konstaterade att vi fokuserar på att bearbeta polis och rättsväsende under våren. Kontakt är tagen med
Polisen i Göteborg samt Tingsrätt, Hovrätt och Advokatsamfund.
Nästa möte är den 11/3 kl 10.00 (AA mötet startar då) i Sveagruppens lokal Varberg (kommitté-mötet
startar ca 11.45) och om du vill följa med så finns det möjligheter att samåka, ta kontakt med info@aagoteborg.se

Bilaga 2

Ekonomisk rapport 120218
Ingående saldo 111231

Frivilliga bidrag
Vårvädersgruppen
Marklandsgruppen
Sisters in Sobriety
Centrumgruppen
Oscar Fredrik grupp
Bara för idag gruppen
Katrinelundsgruppen
Centrumgruppen i Alingsås
AA Frölundagruppen
YPAA In to action
Summa frivilliga bidrag
Inkomster
Litteratur försäljn

9 226,22 kr

1272
4000
200
1300
600
282
500
1100
693

Utgifter totalt

4008

Förslag bidrag:
Region
Servicekontoret

3000
3000

1865
1865

Inkomster totalt

11812

Varav "konventpengar" från
Haga konventet, Hagagruppen

563
2395
1050

9947

Summa litteratur

Ingående saldo 111231
Inkomster
Utgifter
Utgående saldo 120216

Utgifter
Avgift plusgirot
Inköp litteratur
THS konferens avgift

9 226,22 kr
11 812,00 kr
-4008
17 030,22 kr
3 414 kr

