Anonyma Alkoholister
Informationskommittén Västra Regionen
Protokoll från möte med
Informationskommittén Västra Regionen
2014-04-12
1. Mötets öppnande – ”varför är vi här?” påmindes om.
2. Presentationsrunda, närvarande: Janne (ordförande), Åsa (sekreterare), Bosse I
(ledamot), Johan Ö (ledamot), Bengt (ledamot), Axel (observatör), Jennie
(observatör), Ingemar (observatör), Stefan (observatör), Eva (observatör).
3. Påminner oss om 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 – Vårt fokusområde våren 2014

•

HR, personalavdelningar, chefer med personalansvar

•

Polisen, rättsväsendet

4. Föregående mötes protokoll lästes upp.
5. OI-workshop 3 maj kl 10-13 – lokal bokad, Missionskyrkan i Skara, och inbjudan
distribuerad i etablerade kanaler. Alla försöker ta ansvar att ”pusha” för workshopen,
ta personlig kontakt med GSR, lägga ut på forum, mm.
Syftet för workshopen: Sprida budskapet om vad vi gör och inte gör och informera
om oss, skapa engagemang och ev mer informatörer.

Jag är ansvarig…
Närhelst, varhelst någon ber om hjälp vill jag att AA skall finnas till hands,
och för det är jag ansvarig

Anonyma Alkoholister
Informationskommittén Västra Regionen
Agenda:



Inledning om Informationskommittén – snabbversion av ppt
Grupparbete: ”Vad hindrar oss?” Tema: Hur för vi budskapet vidare,
anonymitetsprincipen.
Detaljerad agenda görs av Åsa och Johan och distribueras till samtliga
medlemmar.

Service på workshopen görs av Skaragruppen. Projektor saknas på plats. Johan tar
med projektor.
6. Information om RIA – Bengt berättar lite om detta: Rådgivning i alkoholfrågor (RIA) –
en ekonomisk förening. Ett paraply till RIA är ”Hela människan”. De har olika
uppgifter men har tex kaférörelser till behövande. Bengt har haft ett samtal med han
som är regionssamordnare och han har gett oss informationstillfällen till 4 lokala
verksamheter. De läggs upp på Actionlistan.
7. Avrapportering från aktivitetslistan plus nya aktiviteter– vi fortsätter med de punkter
som redan finns, följer upp mm.
8. Övriga frågor
a. Nya medlemmar i gruppen?
Ingemar, Jennie, Axel – VÄLKOMNA! Åsa tar kontaktuppgifter och lägger till i
info@aa-vregion.se samt skickar inbjudan till OI-forum. Uppdaterad
medlemslista med kontakt information distribueras till samtliga medlemmar.
Uppdatering innan publiering:
Ytterligare ny medlem: Bibbi! Välkommen!
b. FRIK – Roll-up beställs i veckan! 2 filmer kommer att textas – GCO har sänt
textscript och AA Sverige signerar.
c. Åsa uppdaterar Bengt emailadress i Info-mailen.
9. Nästa möte - Johanneskyrkan 2014-05-17, kl. 11:30-13:30
10. Reflektion
11. Mötet avslutas med Sinnesrobönen

Jag är ansvarig…
Närhelst, varhelst någon ber om hjälp vill jag att AA skall finnas till hands,
och för det är jag ansvarig

