Anonyma Alkoholister
Västra Regionen

Protokoll fört vid AA Västra regionens möte
Göteborg vårvädersgruppen 2014-10-11
(övriga rapporter bifogas i detta dokument)
1. Mötets öppnande – Nisse K avgående Vice ordförande öppnade
mötet och läste de Tolv Traditionerna.
Mötet avtackade tidigare servicetjänare i Västra Regionen. Eva som varit
kassör och Kia som tjänstgjort som sekreterare. Alla närvarande tackade
dessa två varmt för deras serviceinsatser.
2. Presentationsrunda. Ordet och närvarolistan gick runt bordet för
presentation av deltagarna. 27 närvarade mötet. Sid.6.
3. Val av ordförande och sekreterare för dagens möte.
1.)Anders.B valdes till mötesordförande.
2.)Peter.S valdes till mötessekreterare.
4. Godkännande av dagordning. Punkt 9.3 kompletteras med rapport
ifrån Regionens Nomineringskommitté. Punkt 11 kompletteras med en
punkt 11.10 FR Litteraturkommitté.
5. Röstberättigande samt yttrandefrihet.
Bengt.S och Tage.E– Göteborgskretsen.
Leif.E och Åke.A – A kretsen.
Christer.J och Lars-Åke.L – Skaraborgsgrupperna.
Peter.S och Anders.B – Regionkommitten.
Yttrandefrihet medges.
6. Val av justerare för dagens protokoll.
Tage.E och Leif.E
7. Godkännande av föregående mötesprotokoll.
Föregående protokollet godkändes och lades till handlingarna.
8. Anmälan övriga frågor.
1.)Mötesplats.Peter.S
2.)Litteratur på kretsmöten. Leif.E
3.)Vår Gemensamma Välfärd. Bengt.S
4.)Tidsram för Nomineringar till tjänaruppdrag, Regionen. Eva.A

9. Rapporter:
1.). Göteborgskretsen:Tord. Bra infoverksamhet bl.a till volvo. Kyrkan
fokus under hösten. Sid. 7-9.
A-kretssen: Leif.E Från kretsarna och grupper. Bra Kretsanda. AA-kretsen
hade som tema "Sponsorskap", och ska som nästa tema ha "Litteratur på
våra AA-möten. Nästa Kretsmöte är lördagen den 17/1, 2015 11-14 på
Bästkustgruppen i Stenungssund.
Sid. 10-11.
Skaraborgsgrupperna: Nisse.K Försök till bildande av krets fortgår.
Sid.12-16.

2.)Kassarapport: Eva.A Utroterande Kassör.
30000kr inskickat till AA i Sverige.
Saldo:141009 är 27012,65kr
Sedan förra Regionmötet har frivilliga bidrag inkommit ifrån:
A-kretsen. Skaragruppen. YPAA i Gbg. Göteborgskretsen.
3.)

Regionkommitten och NK.

Rapport regionkommittén. period juni – okt 2014.
Kommitténs medlemmar: Vice Ordf Nisse Webmaster Anders
Regionkommitténs arbete har mest bestått i att förmedla
information mellan FTR – Region – Kretsar/grupper.
Nomineringar, CV:n, Telejourförslaget är de frågor som har
upptagit mest tid för oss i kommittén.
Även att förbereda inför dagens regionmöte har också
naturligtvis fått sin beskärda del av vår uppmärksamhet.
Fortlöpande telefon- och mail korrespondens har genomförts
frekvent mellan oss i kommittén samt även med
Nomineringskommittén och andra personer inom gemenskapen
som har ställt aktuella frågor och funderingar av
servicekaraktär.
Fridshälsningar ifrån Avgående Vice Ordföranden Nisse K.

Rapport Nomineringskommitten:
Vi har deltagit i utformandet av förslag till riktlinjer. Vi har påbörjat ett arbete
med anpassning mot tänkta fungerande riktlinjer. Vi har fört dialog med
regionkommitten och i gemenskapen. Vi har efter förmåga informerat om
behovet av tjänare för regionen. Vi har kontaktat FRNK. För råd och framtida
kontakt. Vi har därvid tagit del av ett excel databas ark att använda vid
tjänarrotering. Vi har också behandlat de nu liggande nomineringarna.Vi tillämpar
idag riktlinjer för tjänare enligt Servicehandboken.
Peter.S VRNK Christer.J VRNK

4.)Informationskommitten.
Rapport. Sid.17
5.) Förtroenderådet: Tord.K AA byter hemsida. Se protokoll AA.se.
Budget fastslagen för ny hemsida. Uppdaterad plattform,
(mobil,surfplatta,mm.).
Förenklad sökfunktion.
6.) Webbmaster: Under perioden har inget anmärkningsvärt inträffat.
Uppdraget har löpt på som vanligt med uppdateringar av hemsidan och
maillistor.
7.) Nisse K rapporterar om inkommande post. Västra Regionen
behöver göra en adressändring till GSO, USA omgående för att få aktuell
post till rätt adress. Även ändra adress till Servicekontoret, Sverige.
10.Föranmälda frågor:
1.) Sten.S Princip framför person. Blandade insikter i denna vår
Temafråga.
Anonymiteten för medlemmen och gemenskapen som sådan. Ödmjukhet
och traditioner. Gruppen lämpligt forum för frågan.mm. Mötet beslutar att
texten nedan läses före tolv traditioner på framtida regionmöten.
”Detta är vi skyldiga AA:s framtid: Att sätta vår gemensamma
välfärd främst,att slå vakt om enigheten inom vår gemenskap. För
på enigheten inom AA hänger våra liv och deras liv som kommer
efter oss”.
.
2.)Nationella telejouren: Tord FR: En regional telejourgrupp med
lokaltillgång får en dator och 2 mobiltelefoner. Flexibiliteten undersöks och
snar information om sådan är utlovad. Den vidarebefordras vid
erhållandet. De som svarar skall ha en lugn ostörd arbetsplats och tillgång
till dator med hänsyn till bra service för behövanden. Detta är för många
ett mycket eftersökt tjänaruppdrag. Beslut om regionens deltagande
bordlagt. Åter till grupp och krets.

3.) Mötesdatum 2015:
Skaragruppen
150221
Trollhättan
150613
Borås(klintgruppen) 151010

11. Nomineringar till Västra Regionen och central service.
1.) Ordförande: Johan.Ö
2.) Kassör:
Bo.L
3.) sekreterare: Vakant.
4.)vice-ordförande, vice Kassör,vice Sekreterare. Vakanta.
5.)Servicedelegater. 3st. Vakanta.
6.)Suppleanter till Servicedelegater. 3st. Vakanta.
7.)FR(representant för Västra Regionen) 2.st.Vakanta.
8.)FR Nomineringskommitte 1.st. Vakant.
9.)FR Policykommitte: Eva.K
10.)FR Litteraturkommitte: Anders.B
12. Val av tjänare för Västra Regionen och Central Service.
1.)Ordförande. Johan.Ö
2.)Kassör.

Bo.L

Vald 7av8 (en röst nerlagd).
Vald 8av8

3.)FR policykommitte. Eva.K
(Ej Närvarande). Ej vald. 0 av 8.
4.)FR Litteraturkommitte. Anders.B (ärendet bordlagt).
Mötet beslutar att Anders B:s nominering ska åter behandlas av Västra
Regionens Nomineringskommitté och skickas ut till kretsar och grupper så
att val kan ske vid nästkommande Regionmöte.
13. Övriga Frågor:
1.)Peter S. Mötesplats. Reflekterande fråga ställd till mötet. Har platsen
betydelse för uppslutningen av antalet närvarande på regionmötet. Har
antalet närvarande betydelse för tjänarvilligheten.
2.)Leif. Litteratur på kretsmöten. Bulletinens lämplighet diskuterades.
Övervägande åsikt var att all på, AA:s hemsida, godkänd AA litteratur är
lämplig.
3.)Bengt S. Seminarium Vår Gemensamma välfärd. Bengt står vid
förfrågan, till förfogande. Med förfrågan till skaraborgsgrupperna i Januari
månad. Regionmötet garanterar balans i godkända utlägg. I brist på
servicedelegat. Eventuell ersättning beslutas om på nästa regionmöte.

4.)Eva.A Tidsramar för nomineringar. Eva ifrån A-Kretsen tyckte att det
blev kort om tid för kretsar och grupper att behandla nomineringarna inför
detta möte och önskade en tidsram. Peter.S VRNK. Vi strävar efter att
bättre kunna tillämpa SHB i denna fråga.
”Nisse K påtalade att han som vice ordförande nu under 8 månader hade
upprepade ggr påtalat att grupper och kretsar skulle inkomma med
nomineringar. När det nu skedde så sent så fick både Nominerings- och
Regionkommitten jobba bokstavligen ”häcken” av sig att få ut information
i tid inför detta Regionmöte!! Se nu till att Nomineringarna inför nästa
Regionmöte i Skara inkommer före julhelgen, tack!!”.

14. Nästa möte:
Skaragruppen i Skara. 150221

15. Mötet avslutas med sinnesrobönen och vi tackar för ett givande möte i
respekt och vänskap.
Justerat av Leif.E och Tord.E.

Mötessekreterare. Peter.S

Anonyma Alkoholister - Västra regionen
Epost: vregion@aa-vregion.se
PlusGiro: 439551-3

Information från AA Göteborgskretsen till AA Västra regionen:
Innehållet är hämtat från protokoll från kretsmötena 24/5 och 13/9 2014.
Nya grupper:
Herrljungagruppen, Budskapet Falköping.
Informationskommitten har varit aktiva:
De söker kvinnor. Fokusområdet nu är
kyrkor. Flera informationer har gjorts på Volvo och varit mycket lyckade.
Workshop har hållits i Skara. Lyckat men få deltagare.
Ökat medlemsantalet i kommitten. De hade en intern träff i vecka 37 för att
överföra kunskap och erfarenhet samt inspirera varandra. Allt för att kunna föra
AA’s budskap
vidare på ett bättre sätt. Jobbar fokuserat på områdena vården, kyrkan, HR,
rättväsendet.
Protokoll finns på Västra Regionens hemsida. Detta är en engagerad grupp, minst
ett
informationstillfälle per vecka, försöker täcka hela Västra Regionen. Kyrkan är
fokus under hösten
(följer den nationella planen på fokusområden som är i AA Sverige). Volvo har
verkligen tagit till
sig information, ett exempel är att rehabansvariga vid flera tillfällen tagit kontakt
med
kommittémedlemmar för hjälpsökande anställda som önskade ha kontakt med
någon från AA.
Servicevillighet:
Det har varit lite motigt att få nomineringar till ett antal tjänarposter.
Under perioden har vi dock kunnat välja ny ordförande.
Vi har en nominering till ny kassör för val nästa kretsmöte 29/11.
Vakanser just nu:
Vice ordförande, vice kassör och vice webmaster.

12e-stegskommitten:

Ekonomisk ställning:

PROTOKOLL FÖRT VID AA-KRETSMÖTE I
MELLERUDSGRUPPEN DEN 20 SEPTEMBER 2014 I
MELLERUD
NÄRVARANDE: Leif Uddevallagruppen Ordf, Bosse R Trollhättegruppen kassör, Fred
Brastadgruppen GSR, Bosse Uddevallagruppen GSR, Gösta Smögengruppen GSR, Eero
Mellerudsgruppen Kassör, Kerstin Bästkustsgruppen GSR, Susann Bästkustsgruppen, Lars
Åmålsgruppen, Joakim Strömstadsgruppen, Bertil Strömstadsgruppen GSR, Eva
Uddevallagruppen, Peter Mellerudsgruppe, Birgitta Strömstadsgruppen, Lena
Mellerudsgruppen GSR, Jonas Trollhättegruppen GSR, Åke Bästkustsgruppen Sek.

1.

Mötet öppnade. Ingressen och de Tolv Traditionerna lästes

2.

Kort presentationsrunda

3.

Val av justerare. Kerstin och Gösta

4.

Övriga frågor anmäldes.

1.Mycket gud i Stora Boken. Kan man använda andra ord?
2.Kan vi läsa olika texter på Kretsmöten?
3.Skall Kretsmötet vara på större orter för att locka fler att
4.Hur arbetar Nomineringskommitèn?
5.AA-Broschyr
5.Dagordningen godkändes
6.Föregående protokoll OK
7.Kassarapport, Bidrag från grupper 9000kr, kostnader 9635kr, kvar i kassan 3000 kr
8.Rapport från AA- grupper. Brastadgruppen 10-12 st. Övervägande äldre men stark och
stabil. Traditionsenlig, sällan nya. Uddevallagruppen tre möten i veckan 15-20 st. på varje
möte, traditionsenlig stabil grupp. Smögengruppen 4-5 st. En del nya men få stannar kvar.
Trollhättan 10 st 4 möten i veckan, välmående grupp med många nya. Försöker ta väl hand
om nya, traditionsenliga. Mellerudsgruppen 3 st. Liten grupp få besök men fler på
sommaren. Bästkustsgruppen 10-15 st. Bra trygg grupp tar väl hand om nya och är
traditionsenliga. Många kvinnor. Åmålsgruppen 8-9 st. Bra stabil grupp några nya.
Strömstadsgruppen 12-15 st. Välmåend grupp och har vuxit mycket. Nya lokaler adress
finns på nätet.

9. Val & Nomineringar. Krets. Elvis Bästkustsgruppen nominerades till ny sek. Regionen.
Johan Ö. Nominerad som Ordförande för AA- Västra Regionen Cv utskickat till grupperna.
Eva K nominerad till Förtroenderådets Policykommitè. Kretsen godkände nomineringarna.
Övriga behov av tjänare se senaste protokoll AA- Västra Regionen.
10. Övriga frågor.
1. Alla använder Stora Boken och man får inte att ändra något i den texten men den
revideras ibland.
2. En text från Dagliga Reflexioner sid 268 Åke skriver ett förslag till nästa Kretsmöte.
3. Skall vi ha Kretsmöten bara på större orter så att fler grupper kommer. Röstades för att ha
det som nu på alla ställen som vill och kan ta emot oss.
4. Nomineringskommitèn skall se över sitt arbetssätt.
5. Förslag på en AA-broschyr där mötestider,adresser och telefonr. till alla i Kretsen finns
med tas fram till nästa Kretsmöte.
11. Sponsorskap. Att vara sponsor till en annan medlem i gruppen, att i enrum tala, lyssna
och diskutera, att ibland ställa upp på obekväma tider eller prata i telefon mitt i natten, detta
är en stor erfarenhet för sponsorn och kanske helt avgörande för den sponsrade och hans
nykterhet. Sponsorskap bygger på en enskild överenskommelse mellan två individer. Tema
på nästa Kretsmöte, literatur att läsa på AA-möten.
12. Nästa möte. Bästkustsgruppen lördagen den 17 januari kl 11 00-14 00.
13. Vi tackade Mellerudsgruppen för ett strålande värdskap, vilket medverkade till ett varmt
och bra Kretsmöte i ödmjuk och god AA-anda och avslutades med Sinnesrobönen

Protokollet justerat av Kerstin och Gösta

Sek. Åke

Rapporter ifrån grupperna iSkaraborg.
Skaragruppen:
Antal besökare: 10-15st. Möten 3 ggr i
veckan.
Tis: Stora Boken. Tors: Steg/Tradition
Sön: Dagliga reflektioner med fördjupning.
Öppet möte.
God servicevilja. Jourtelefon finns. Många
kvinnor i gruppen. God ekonomi. Skickar
regelbundet pengar till Regionen och
Servicekontoret.
Med kärlek och glädje…Skaragruppen.

Centrumgruppen, Skövde:
Antal besökare: 10-20 st. Möten 3
ggr/veckan. Må+Fre
Lördagar Kvinnomöte. Stora Boken +
Traditionsmöten.
Servicevilja mycket god. Alla tjänarposter
tillsatta.
Kontaktannons och pluggannonser. Vill
besöka vårdavdelningar. Ekonomi: Stark.
Nomineringar enligt NK:s förslag.
Gruppen mår väldigt bra.

YPAA, Skövde:
Antal besökare: 10-16 st. Möten: onsdagar.
Stora Boken Studie.
Ekonomi:God.Servicevilja: Mycket god.
Samarbetar med centrumgruppen i
servicestrukturen.Tradition 5: Är i
planeringsstadiet att gå ut till
vårdavdelningar och föra budskapet vidare.
Inga annonser eller kontakttelefon.
Nomineringar enligt NK:s förslag ang ordf +
kassör Vä Reg. Nominering Policykommittén:
Ingen åsikt.
En ny grupp som andas tillfrisknande och
glädje.

Droppengruppen, Mariestad.
Antal besökare: 4-6 st. Möten 2ggr/v. Mån +
Tors.
Ekonomi: God. Servicevillighet: O.K GSR
fattas.
Tradition 5: Inga annonser. Ingen telefon.
Kontakt med stadens beroendecentrum.
Nomineringar enligt NK:s förslag.
Gruppen mår o.k.

AA-TROSSENGRUPPEN Rapport till regionmöte 11
Okt 2014
Möte 2 dagar i veckan: Tisdag-torsdag 19.00-20.00
Tisdagar: Steg/traditioner. Torsdagar: Stora boken
Öppna möten första tisdagen i månaden.
Praktiskt möte en gång i månaden.
Gruppsamvete var tredje månad.
Gruppen har 5 st sponsorer, män och kvinnor. Dessa sponsrar nykomlingar
enligt stora boken.
Gruppen växer sakta med mer servicefolk
Alla tjänar poster tillsatta.
Ekonomin är bra, har varit detta över lång tid skickar pengar enligt
servicehandboken.
Pluggannons i lokaltidning, där vi även hänvisar till AAs hemsida
Antal besökare 5 – 12 per möte
Nykomlingar har stannat.
Fokus på: Tradition 5.
12 stegs arbete fortsätter från Trossen gruppen, med
Falköpingsgruppen på Falbygdens sjukhus
Kontakt-telefon finns.
Nomineringar
Gruppens majoritet ställer sig bakom nomineringarna till västra regionens
serviceposter avseende ordförande och kassör.
Gruppen medlemmar är eniga om att avstyrka nomineringen till FTR
policykommitte.
Skövde 2014-10-07
Utroterande GSR Trossengruppen Christer

Rapport ifrån GSR möte i Droppengruppen
Mariestad 13/9.
Till detta möte som kom det 8 st. personer som
representerade 4 st grupper. Centrum- och
Trossengruppen, Skövde. Droppengruppen, Mariestad
och Törebodagruppen.Efter de praktiska frågorna så
gick vi igenom följande frågor: Nomineringar och val av
tjänare till Regionen. Frågor, synpunkter togs upp och
diskuterades.
Mötets syfte. Vi ska växa långsamt och försiktigt fram.
Lathundar och ev nykomlingspamfletter lästes upp.
Diskussioner och synpunkter kring dessa.
Info om Telejourfrågan ifrån Regionen.
Vilka GSR:er ska representera Skaraborgsgrupperna
vid kommande Regionmöte 11/10? Droppengruppen
GSR får ena mandadet. Det andra beslutar vi senare
efter dialog med tilltänkta deltagare vid detta möte.
Lång och tidsödande debatt var fortfarande
grundfrågor om hur vi tolkar vad AA är och inte är. Helt
uppenbart är att vi inte kommer att uppnå någon
enighet inom överskådlig tid. Några håller fast vid att
följa föreskrifterna väldigt strikt och
rekommendationerna ifrån Stora Bokens 12 steg, Blue
Card och Servicehandboken. Några andra tycker att
det mesta är tillåtet inom AA bara man följer tradition
3 och att besökare ska få dela om vad som helst på
mötena.

Nästa möte: Centrumgruppen, Skövde söndag
26/10 kl 11.00 – 13.00
Vid pennan: Tjänare Nisse.

Rapport ifrån GSR möte i Töreboda 16/8.

Till allas glädje så noterade vi att detta möte hade
samlat 11 st deltagare som representerade 4 grupper.
Töreboda, Droppengruppen Mariestad, Trossen och
Centrumgruppen Skövde. Efter de praktiska frågorna
så gick vi igenom följande frågor:
Syftet med mötet. Princip före person. Föra
budskapet vidare.Dessa tre punkter upptog i princip
hela vår mötestid. Mycket givande diskussioner och
det framgår klart att fortfarande är vi inom AA
grupperna i Skaraborg inte eniga i flera
principfrågor angående AA:s lösning och
hurgrupperna presenterar en lösning för
nykomlingarna. Övriga frågor som togs upp var om
grupperna vill ingå i Göteborgskretsen framöver?
Varje enskild grupp får besluta själv i detta ärende.
Skaragruppen ska ingå i GBG kretsen framöver. Ny
grupp i Falköping startad. Möten Onsdagar 18.00.
Till nästa möte som blir 20/9 i Droppengruppen,
Mariestad. 11.00 – 13.00 ta med er grupps
”lathund”, blue card och nykomlingspamflett (om
gruppen har en sådan). Vi vill jämföra och se om vi
kan enas om en gemensam informationslapp när
nykomlingar kommer på våra möten.

Vid pennan: Tjänare Nisse.

Anonyma Alkoholister
Informationskommittén Västra Regionen
Rapport från informationskommittén. Göteborg 2014-09-29.
1. Medlemmar
Kommittén består av 12 medlemmar varav några är kvinnor vilket är glädjande.
2. Möten. Kommittén träffas ca 1 g/mån för avstämning och planering
3. Aktiviteter
Fokus under våren och hösten 2014 är kyrkan.
Arbetet dokumenteras i en aktivitetslista och det finns ett 30-tal kontakter inom
kyrkan som bearbetas. Ett 15-tal informationer har genomförts under året, både
inom kyrkan och andra målgrupper och ett flertal är bokade under hösten.
Vidare pågår arbetet med att informera samtliga AA-grupper i regionen om
kommitténs arbete, dels för att sprida kunskapen men också för att få tillgång till
fler tjänare.
4. Budget. Budget för 2014 är 6.500:-.
5. Anonymitet
Anonymitetsprincipen lyfts ofta upp för diskussion så att arbetet blir
traditionsenligt. Kommittén har haft en intern workshop för att diskutera
detta men också för att gå igenom informationsmaterialet med de som är nya.
6. Övrigt. Vi planerar att genomföra en WS om offentlig information under hösten
i Göteborg. Planen är att köra sådana WS halvårsvis.
7. Reflektion från ordförande
Arbetet i kommittén är mycket stimulerande och det är glädjande att nya tjänare
kommer till. Jag tror att nyckeln till framgång är att arbeta
fokuserat och strukturerat och hela kommittén upplever att intresset hos våra
målgrupper för att få information har ökat.
Jag vill också påminna om att jag roterar ut från mitt uppdrag i december i år.

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

