Protokoll 12:e stegskommittén 24/2 2014
1. Mötet öppnades av ordförande Anders.
2. Presentation. Alla närvarande presenterar sig kort.
3. Anmälan övriga frågor. Sekreterarposten.
4. Rapporter. Rapport från biblioteken. Det fnns AA-litteratur på tre bibliotek, Bergsjön,
Angered och Gamlestan. Tord har ringt runt till de olika biblioteken. Stora boken vill vi
skall fnnas på biblioteken. Boken fnns med i bibliotekens system (gotlib). Så i princip
handlar det om att vi skall lämna ut boken till de olika biblioteken. Anders säger att
han tagit upp detta på föregående kretsmöte. Han föreslår att vi delar ut böcker. Vi
diskuterar hur vi skall göra detta. Vi bör ha en budget och tydliga riktlinjer och ramar.
Tord och Anders lyfter frågan i kretskommittén. Rapport från
Ahleforsöppenvårdsbehandling. Datum och tider fnns i tidigare protokoll. Anders
föreslår att vi skickar ut mail till alla gsr om när detta är. Intresserade kan då anmäla
sig. Anders tar på sig detta. Rapport om broschyrer (en medlems syn på AA) är
inlämnade till Stadsmissionen av Anders.
5. Inkommen post. Daglokalen i Kungsbacka har skickat mail. De vill ha en ”info” av AA
till sina grupper i slutet av Mars. Malin vidarebefordrar mailet till Kungsbackagruppens
gsr. Anders skickar mail till Daglokalen om att Kungsbackagruppen är kontaktad i
ärendet. Hjällbogruppens gsr har mailat. De behöver hjälp att sprida info om AA och
sin grupp. Fredrik och Anders åker ut på ett möte och pratar med gruppen.
6. Pågående arbete. Workshopen om 12:e steget. Tord har bokat 10 maj i Oscar
Fredriks Kyrkans församlingshem. Anders lyfter några frågor vi skulle kunna diskutera
på workshopen. Som vem går jag exempelvis till en avgiftning? Privatperson eller AAmedlem? Vilka traditioner är aktuella? Vad skall jag prata om respektive inte prata
om? Vad är skillnaden på 12:e stegsarbete och infoarbete? Vad är AA:s budskap?
Hur kan vi utöka arbetet? Tord säger att det är viktigt att ge alkoholister hopp. Vidare
att de som går ut skall ha gjort stegen. Hur lång tid skall man ha? Gruppdynamik. Hur
många skall man vara? Anders föreslår mindmap och whiteboard. Malin föreslår att vi
skall ha tydlig ledning under workshopen och att några knyter ihop säcken. Anders
anser att alla behöver komma till tals även om vi inte delar deras uppfattning. Det är
inte en föreläsning. Tord anser att vi behöver en moderator. Malin föreslår att vi skall
berätta vad som är 12:e stegsarbete. Samtalet avslutas med att Anders ber oss
fundera kring vad vi vill med workshopen.
7. Övriga frågor. Sekreterarposten. Samtal om detta. Fredrik blir nominerad.
8. Mötet avslutat.

