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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 från möte med  

Informationskommittén Västra Regionen 

2013-10-26 

1. Mötets öppnande, ”varför är vi här” lästes upp, närvarande: Janne (ordförande), Åsa 

(sekreterare), Bosse (ledamot), Johan (ledamot), Tord (ledamot). 

2. Presentationsrunda 

3. Uppdraget: 

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.  

 Målsegment  

• Vården 

• Kyrkan 

• HR, personalavdelningar, chefer med personalansvar 

• Polisen, rättsväsendet 

4. Föregående mötes protokoll lästes igenom. 

5. Workshop OI, 23 november. 

Inbjudan från Bengt läses, där han bad om feedback och tillägg.  Åsa och Johan 

slutför inbjudan och distribuerar och publicerar på samma sätt som protokollen. 

Innehåll i workshop sammanställs senare men planerna är ganska klara! 

6. Fråga från arbetsförmedlingen till @info. 

Janne tar kontakten, vi ser att en ev information till dem som anställa är tanken. I 

deras förfrågan så ställs det en del frågor som vi som AA inte har någon åsikt om.  

7. Information Volvo Cars 
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En förfrågan som inkommit i samband med en utförd information på en dag som vi 

var inbjudna till. Förfrågan gäller en information till ca 1000 chefer. Åsa har samtalat 

med deras kontakt om hur de ser att de skulle önska information. (Stora grupper, 

små grupper, möjlighet att ställa frågor mm). Vi diskuterade upplägget och ser att på 

det sätt som vi idag informerar, dvs en presentation av AA, en livsberättelse och 

frågestund, är det upplägg som fungerar bäst. Gruppens storlek samtalades det om, 

fördelar och nackdelar. Vi kommer köra ett första informationstillfälle till en grupp på 

ca 50 personer, enligt deras önskemål. Informationerna kommer sannolikt att starta 

under januari. Åsa återkopplar till Volvo och bekräftar att vi är mycket positiva i 

detta.  

8. Avrapportering från aktivitetslistan plus nya aktiviteter, fokus i höst är Hälso & 

Sjukvård – vi fortsätter med de punkter som redan finns, följer upp mm 

9. Övriga frågor 

a) Ytterligare ett utskick om vad Info kommittén är och vad vi gör kommer att ske i 

november. Åsa skickar detta via de vanliga distributionskanalerna (GSR’er, alla 

grupper, kretsar). Tord väljer att ta med Info gruppen i samband med 12-

stegskommiteen, om han känner att det behövs och tillför klarhet. 

b) Rapportering från OI-dagarna 

OI-dagarna 19-20/10 var oerhört lärorika och Västra Regionen fick berätta hur vi 

arbetar inom och med info! Fick mycket bra feedback. Nya kontakter knöts som 

är väldigt fint för oss alla som arbetar med information i AA. Ett OI-forum 

kommer att nyintroduceras där alla som arbetar med OI kan få tillgång. Dela 

styrkor, hopp, uppföljning, kontakter, dokument och annan värdefull information. 

10. Nästa möte - Johanneskyrkan 2013-11-16, kl. 11:30-13:30 

11. Reflektion 

12. Mötet avslutas med Sinnesrobönen 

 


