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              Informationskommittén Västra Regionen 

 
 

 

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 

2014-10-18 

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

2. Presentationsrunda – närvarande: Janne, Ulf, Kia H, Axel, Bengt, Per-Olof, Wille, 

Stefan, Bibbi, Olivia, Åsa.  

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  

• 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. Listan med aktiviteter ökar konstant och vi får fler 

och fler möjligheter till information. 

AA deltog med bokbord fredag 17 oktober på Beroendeklinikens (Västra Regionen) 

10 års jubileum på Draken. Informationskommitteén samverkar också i 

Beroendeklinikens Brukarråd men en ordinarie medlem (Åsa) samt en suppleant 

(Bengt). Med i Brukarrådet är det ca 20 andra idealla organisationer. Om någon 

önskar mer information om detta, vänligen kontakta Åsa.  

6. Övriga frågor 



 
 

 
 
 

Anonyma Alkoholister 
              Informationskommittén Västra Regionen 

 
 

 

Jag är ansvarig… 

Närhelst, varhelst någon ber om hjälp vill jag att AA skall finnas till hands, 

och för det är jag ansvarig  

 

a. OI-Inspirationsdag bokad till 22/11 kl 10-13 i Oscar Fredriks församlingshem. 

Innehåll: 

Presentation om Informationskommiteén, vad vi gör och inte gör, vilka 

problem vi stöter på och samtal/inspiration om service. Vi går igenom den 

officella presentationen. Vi har samma innehåll och utförande som gjordes i 

Skara i våras. Kia tar fram frågor som grund för grupparbete/bikupa för att 

lyfta det positiva med Offentlig Information.  

Åsa uppdaterar inbjudan och distribuerar inbjudan genom ”vanliga” kanalerna 

omgående. VIKTIGT – vi behöver ”pusha” mycket för deltagande för denna 

dag. Vi försöker använda oss av alla möjligheter att få ut informationen.  

Servicetjänare för denna dag: Vi frågar AA Oscar Fredrik om de kan tänka sig 

att ta hand om service (kaffe mm) denna dag. Back-up är Ypaa. Bengt kollar 

då med Olivia. 

Janne tar fram förslag på agenda som han distribuerar internt.  

Obligatorisk närvaro denna dag  

b. Åsa beställa CPC- (Corporation with Professional Community)broschyrer från 

aa.org som vi kan använda internt för att fördjupa oss.  

c. Bengt rapporterade om Inspirationsdagarna (OI-dagarna) I Stockholm som var 

den 4-5/10 och redovisade sina anteckningar. Mycket givande dagar! 

Protokoll kommer från dagarna från FRIK. Till nästa möte sammanfattar Bengt 

uppföljningspunkter från dessa dagar till kommiteén.  

d. Nästa möte kommer vi samtala om arbetsfördelning i förhållande till vilka 

uppgifter vi har i kommitéen – för att fördela och underlätta för varandra.  

7. Nästa möte - Johanneskyrkan 2014-11-15, kl. 11:30-13:30  

8. Reflektion från medlemmarna från dagens möte 

9. Mötet avslutas med Sinnesrobönen 

 


