
Anonyma Alkoholister
Göteborgskretsen

12e stegskommittén

Minnesanteckningar fört vid 12e stegskommitténs arbetsmöte 141013Pågående arbeten:

Stora boken: Tord tar kontakt med Mattias och kollar hur arbetet har gått. 

Anstalter: Anders tar kontakt med Fredrik och kollar hur arbetet har gått. Ulf har 

sammanställt att det fnns ytterligare tre anstalter anstalter inom Göteborgskretsens 

område förutom Skogomeanstalten.

Broschyrer och Bullentinen: Anders har tagit upp frågan i kretskommittén om att dela ut 

AA broschyren ”En medlems syn på AA” till vårdpersonalen på Nordhemskliniken, vilket 

den ställde sig positiv till att vi går vidare med. Tord utför detta. Vårt önskemål om 

tillsvidareprenumerationer av Bulletinen till avgiftningarna på Nordhemskliniken och 

Stadsmissionen blev det däremot avslag på. Anders diskuterar detta vidare med 

kretskommittén.

Kungsbacka öppenvård: Anders har varit i kontakt med öppenvården Kungsbacka 

kommun efter deras förfrågan. I dagsläget har deras verksamhet varit mer riktad mot 

narkomaner, men kontakten upprätthålls. 

SDN Majorna: Anders har förgäves sökt kontakt med dem via telefon utan framgång, men 

fortsätter tills kontakt är upprättad.

Alefors öppenvård: Anders har varit i kontakt med den ansvariga för öppenvården och fått 

besked om att liknande möten vi hade under våren för patienterna, inte är aktuella att 

hålla under hösten. Eventuellt ska öppenvården göra ett ”studiebesök” av något slag på 

AA. Anders tar vidare kontakt med dem om detta.

Kommande arbetsuppgifter:
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Nationella telejouren: Vid vår nationella telejour fnns ett register med telefonnummer till 

AA medlemmar som är villiga att göra 12e stegssamtal. Vi misstänker att behovet  av 

uppdateringar i registret kan vara stort, och beslutar därför att Anders ska ta kontakt med 

Serviekontoret och be om tillgång till de nummer som är kopplade till grupper inom 

Göteborgskretsen, och kontakta grupperna för uppdateringar. Samtidigt kan vi göra 

reklam för denna form av tolftestegsarbete.

 Möteslistor på fler ställen: Vi diskuterade att öka spridningen av vår möteslista till fer 

ställen. Vi beslutade att börja genom att ta kontakt med Tillnyktringsenheten, Polisens 

intag på Aminogatan och Häktet Skånegatan. Anders initierar detta och tar även kontakt 

med regionens OI kommitté för ev. förslag om kontaktpersoner på dessa enheter.

Unga vuxna, Östra sjukhuset: Ev kan det komma återkommande tillfällen för AA att föra 

budskapet vidare på avdelningen för unga missbrukare på Östra sjukhuset. Tord 

undersöker detta närmare.

Hemsidan: Vi bestämde att lägga upp en egen sida på kretsens hemsida där vi kan ha 

information om vår kommitté samt om pågående arbeten. Vi ska även publicera våra 

protokoll på hemsidan, samt skicka ut dem till GSRerna för att öka medvetenheten om vårt 

arbete bland medlemmarna, och på så sätt även attrahera nya medlemmar till kommitténs 

arbete. Vi beslöt även att intensifera kontaktsökandet med grupperna bla genom utskick 

till GSRerna samt besöka praktiska möten

Vid pennan: Anders Byström Närvarande: Tord, Anders Byström
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