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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 

2014-05-17 

1. Mötets öppnande – ”varför är vi här?” påmindes om. 

2. Presentationsrunda, närvarande: Janne (ordförande), Åsa (sekreterare), Bosse I 

(ledamot), Bengt (ledamot), Jennie (ledamot), Ingemar (ledamot), Bibbi (ledamot), 

Fredrik (ny ledamot!). 

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. Uppföljning från OI-workshop 3 maj i Skara  

Janne och Bosse var i Skara och berättade om OI, drop igenom den officella ppt:n, 

berättade och talade lite om service, servicestrukturen samt ett grupparbete (runt 

OI, anonymitetsprincipen med en övergripande punkt som handlade om rädslan att 

stå inför folk och tala och detta ”hinder”). En bra dag med fina samtal och god 

kommunikation.  

6. Avrapportering från aktivitetslistan plus nya aktiviteter– vi fortsätter med de punkter 

som redan finns, följer upp mm. 
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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  

 

7. Övriga frågor 

a. Ny medlem i vår kommitté – Fredrik! Välkommen! 

b. Johan Ö har numera valt att fokusera på FRIK och detta tjänaruppdrag, så han 

kommer ha en mer ”bakom”roll i vår kommitté. 

c. Per W har meddelat att han gärna deltar i vårt kommitté arbete och som 

informatör, vilket vi är tacksamma för. Åsa kollar med honom och lägger till 

honom i Info emailen.  

d. Roll-up kommit och vi har redan fått använda den vid flera tillfällen! 

e. Kretsmötesrapport lämnas av Janne på Kretsmöte 24/5 samt 

Regionsmötesrapport till Regionsmöte 14/6. Vi talade om bristen på tjänare i 

krets och framför allt regionen och samtalade om våra tankar om regionen 

skulle bli ”vilande”, då vi svarar till regionen. 

f. Broshyrer är beställda till kommittén som vi nu har hemma – vi kollar av med 

Janne när vi behöver 

g. Presentationsträning inom kommittén för nya medlemmar i slutet av 

augusti/september, datum spikas senare 

8. Nästa möte - Johanneskyrkan 2014-06-29, kl. 10:00-12:00 

9. Reflektion 

10. Mötet avslutas med Sinnesrobönen 

 


