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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 fört vid möte med  

Informationskommittén Västra Regionen 

2013-01-19 

1. Mötets öppnandes med genomgång av agendan (bilaga 1). Tjänar deltagare, Bo, Jan, 

Åsa, Johan samt presentationsrunda. 

2. Personer som har uttryckt sitt intresse att delta i Informationskommittén – tydliggöra 

vilka som är deltagare i kommittén. Johan sammanställer en lista för att vi skall få 

konfirmering från dessa personer. Det är viktigt att vi informerar i kretsar och 

grupper om att det faktiskt finns en Informations kommitté för Västra Regionen, för 

att skapa deltagare och engagemang i kommittén och deltagande ute i regionen. Ta 

upp denna fråga och informera om oss på Västra Regionens möte den 9/2 i Skara. 

3. Kort beskrivning om uppdraget, och information om Informations kommitté - Johan 

sammanställer och distribuerar.  

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. Genom att informera dessa människor om 

vad AA är och inte är (väl så viktigt), kan vi ge dem tillräckligt mycket kunskap om AA för att 

de skall kunna vägleda den alkoholist de möter till att ta kontakt med oss. 

4. När vi är ute och informerar är det om möjligt bäst att vara två. En som håller i 

presentationen och en som berättar en del om hur det var, vad som hände och hur det är nu. 

Om det finns möjlighet att välja den senare personen efter målgruppen så är det bra. Dvs att 

ha en yngre medlem om vi är på en skola, en kvinna om det bara är kvinnor i målgruppen 

osv. Vi måste också tänka på vad vi delar om, vi kan inte prata på samma sätt som vi gör på 

AA-möten, det kan helt enkelt bli för mycket för en som inte ”har varit där”. 

5. Fokusområde första delen 2013 

Ordförandes förslag för första halvåret är HR, personalavdelningar, chefer med 

personalansvar. Gruppen är enig och fokusområdet beslutas bli enligt förslag. En 

kontaktdatabas sätts upp – Åsa tar ansvar för uppdateringar av denna. 

Actions: Ta den kontakt enligt databasen som vi enades om. Kontakter är listade på 

namn. För uppföljning till nästa möte. 
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6. Info på förfrågan till Lerums vuxenutbildning inom vården den 22/2 kl 10:00. 

Alingsåsgruppen tillsammans med Infokommitten tar tillsammans hand om detta. 

Johan ansvarar från vår sida och tar kontakten med Alingsåsgruppen för att 

koordinera, Åsa och Bosse deltar i informationen, som observatörer. 

7. Genomgång av Presentationsmaterialet (Powerpoint från FRIK) samt en liten del 

presentationsteknik genomförs inom gruppen – för träning skull – på nästa möte. 

8. Västra Regionens lista angående informationskommitteen till Servicekontoret. Janne 

svarar tillbaka med uppdatering, telefon nummer tas bort. Email adress korrigeras 

med Västra Regionens email.  Ny epost adress till Info kommittén för hela regionen. 

Åsa efterfrågar detta från webmaster i regionen. Vid klartecken så informerar Janne 

service kontoret. 

9. Övriga frågor. 

- Var skall kommitté protokoll publiceras? Beslut: på Göteborgskretsens hemsida 

samt Regionens hemsida. Sekreterare ansvarar för detta efter justering av protokoll 

är godkänt. 

- Nästa ordinarie möte, 2013-02-16 kl. 11-14 på Pärlan. Förlängt möte för att gå 

igenom Presentationsmaterial. 

- Dropbox – allt material sparas där. Inloggning mm har distribueras av Johan till alla 

tjänare. 

10. Reflektionsrunda 

11. Mötet avslutas med Sinnesrobönen 

 

Vid pennan 

Åsa, sekr. Informations kommitté för Västra Regionen 


