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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 

2014-08-23 

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

2. Presentationsrunda – närvarande: Janne, Bosse, Bibbi, Bengt, Åsa, Ulf, Stefan, 

Valeria, Linda (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  

• Polisen, rättsväsendet  

• Kyrkan – Vårt fokusområde under hösten 2014 (förlängt för oss i Västra 

Regionen för att anpassa oss till FRIKs rekommendationer om fokusområde 

nationellt.) 

• HR, personalavdelningar, chefer med personalansvar 

4. Föregående mötes protokoll lästes upp. 

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

som redan finns, följer upp mm. Vår bearbetning av vårt fokusområde ”Kyrkan” har 

gett många kommande resultat och under hösten kommer vi att utföra många 

informationer som ett resultat av vår bearbetning. Då vår förlängt fokusområde så 

ger det oss mer möjligheter att fortsätta den bearbetning vi startat under våren. Vi 

arbetar strukturerat och följer upp vårt arbete samt fyller på med alla nya 

förfrågningar. 
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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  

 

6. Övriga frågor 

a. Sara har meddelat att hon inte har möjlighet att delat i kommittén framöver. 

b. Roll-up coordinator – Bengt tar över som ansvarig. 

c. OI-dagarna 4-5/10 i Stockholm - inspirationsdagar om Offentlig information 

som FRIK anordnar. Åsa och Oliva åker i alla fall. Ev fler från kommitteen.  

d. Broschyrer om CPC (Corporation with Professional Community) finns många 

på aa.org – Åsa kollar upp och beställer några som kan göra bra för gruppen. 

e. Internt seminarium för oss i kommittén – upplärning, dela med oss av vår 

erfarenhet, traditionerna, presentationsteknink mm – 10 september 17:00-

21:00 – Pärlan, Redbergsplatsen eller alternativ lokal. Var och en läser 

igenom traditionerna, speciellt tradition 5,11 och 12 som förberedelse.  

f. Nya medlemmar i kommittén blir inlagda i Info-emailen samt blir inbjudna till 

OI-forum. Åsa ordnar med detta och informerar hela gruppen när klart, samt 

skickar med en instruktion för inloggning mm. AA-grupps informationslistan 

samt action/fokuslistan med kyrkan uppdateras av Åsa – delar lika mellan hela 

kommittén för bearbetning. Listorna finns uppladdad på OI-forum.  

7. Nästa möte - Johanneskyrkan 2014-10-18, kl. 11:30-13:30  

8. Reflektion 

9. Mötet avslutas med Sinnesrobönen 

 


