Anonyma Alkoholister
Informationskommittén
Västra Regionen

Protokoll från möte med
Informationskommittén Västra Regionen
2015-06-06
1.

Mötets öppnande - ”varför vi är här” påmindes om.

2.

Presentationsrunda – närvarande Åsa, Rosita, Inger, Per, Hanna, Bengt, Tage, Per-Olof,
Willy.

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 alkoholister.
Målsegment

4.

•
•
•
•

Vården
Polisen, rättsväsendet
Kyrkan
HR, personalavdelningar, chefer med personalansvar – Fokus våren 2015

•
•

Anmäldes två övriga frågor
Kommentar till viss e-mail
Roll-ups placering och ev nyanskaffning

5.

Föregående mötes protokoll lästes och lades till handlingarna.

6.

Willy redogjorde för sin professionella bakgrund och hur vi i kommittén kunde nyttogöra
oss av hans erfarenheter. Hanna erbjöd sig att lämna motsvarande redogörelse vid nästa
möte.

7.

Aktivitetslistan genomgicks. Vi kom överens om, att inte påbörja något nytt ärende avseende
innevarande fokusområde utan endast fullfölja påbörjade.
Beslöts att Åsa och Bengt besöker Trollhättegruppen med info den 3.september kl 19.00.

8.

Lämnades allmän info om Beroendekliniken/Storgöteborg.

9.

Orienterades om höstens fokusområde:
HÄLSOVÅRDEN
•
•
•
•
•
•
•
•

Politiker ( Kommun och landsting ), förvaltningar
Utbildningar inom vården
Företagshälsovårdscentraler
Lasarett och sjukhus
Psykmottagning/avgiftning
Alkoholkliniker, behandlingshem
Psykologer
Sociala myndigheter, alkoholmottagningar
Bengt åtar sig, att presentera ett förslag till ny aktionslista till nästa möte.

10.

Avrapporterades utförda uppdrag.

11.

Övriga frågor

11.1

Orienterades om bakgrund till e-mail, som vållat frågor och vad som nu förväntas bli
närmaste åtgärder.

11.2

Beslöts att den ena roll-upen tilldelas Brolle för användning i Skaraborgsområdet. För den
andra är Bengt -som tidigare – ansvarsman.
Till nästa möte utreds huruvida vi ska göra framställning om att få ytterligare en roll-up.

12.

Nästa möte 1.augusti kl 11.30 – 13.30 i Johanneskyrkan.

13.

Reflektionsrunda

14.

Mötet avslutades med Sinnesrobönen.

Vid protokollet:
Bengt S.

