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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 

2014-12-20 

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

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

Åke, Per-Olof, Magnus, Willy, Brolle.  

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 

• HR, personalavdelningar, chefer med personalansvar – Fokus våren 2015 

Vi hälsar de nya medlemmarna välkomna till gruppen! Då vi var flera nya, så tog 

Janne en god stund att berätta om oss, hur vi arbetar i kommittén och ute på 

informationer,  lite historia och lite om våren.  

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. Aktivitetslistan är uppdaterad för nytt år med 

nytt fokus för våren. I januari kommer vi ha en brainstorming session, som vanligt, för 

vårt nya fokusområde. 

6. Övriga frågor 
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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  

 

a. Uppfölning - OI-Inspirationsdag (22/11 Oscar Fredriks församlingshem). Vi 

samtalade om denna, vi ansåg den vara ”lyckad” innehållsmässigt med några 

tankar som vi delade om hur vi kan förbättra. Bland annat så behöver vi har 

lite mer tid för frågor och svar framöver. En ständigt återkommande punkt är 

deltagarantalet.  Det var väldigt få deltagare på inspirationsdagen och vi 

fortsätter att diskutera hur vi skall nå ut till grupper. Den traditionella vägen 

via att skicka inbjudan via GSR verkar fungera mycket dåligt. Vi kommer dock 

fortsätta försöka varje vår och höst.  Inför nästa regionsmöte kommer vi lyfta 

frågan om att vi anser att kommunikationsvägen inte fungerar – och att vi vill 

ha hjälp av regionen. 

b. Janne roterar ut idag som ordförande. Åsa valdes enhälligt av gruppen som ny 

ordförande. Bengt valdes enhälligt av gruppen till ny sektreterare och Åsa 

överlämnar i januari. 

c. Tydliggörande med andledning av resekostnader i vår kommitté. Vi kan alltså 

inte låta någon annan än AA betala för våra resekostnader. Åsa tar frågan om 

ny budget för 2015 för regionsmöte 21 februari.  

Nästa möte - Johanneskyrkan 2015-01-24, kl. 11:30-13:30  

7. Reflektion från medlemmarna från dagens möte 

8. Mötet avslutas med Sinnesrobönen 

 


