Anonyma Alkoholister
Informationskommittén Västra Regionen
Protokoll
Informationskommittén Västra Regionen
2016-03-12 11:30-13:30, Viktoriagatan 3 i Göteborg
1. Mötets öppnandes och vi läste 3:e stegsbön tillsammans
2. Presentationsrunda – närvarande: Marcus, Axel, Willy, PO, Ulf, Pernilla, Sissi, Thomas,
Peter, Love
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.

Fokusområde:
•

RÄTTSVÄSENDET - VÅREN 2016
• Polis
• Domstolar
• Jurister, Advokatsamfund
• Kriminalvården
• Frivården
• Tullen
• Brottsofferorganisationer
• Kronofogden

•

KYRKAN

•

HR, personalavdelningar, chefer med personalansvar

•

HÄLSO – OCH SJUKVÅRDEN

4. Föregående mötes protokoll lades till handlingarna
5. Inga övriga frågor anmäldes

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
6. Medlem delar med sig av sin professionella bakgrund: Åsa – Vi bordlade denna
punkt, då vi hade brist på tid.
7. Rapport Brukarrådet – Willy rapporterar från föregående möte om nya pågående
aktiviteter samt att vi har fått nya möjligheter till 12stegsarbete.
8. Aktivitetslistan
a. Rapportering av uppdatering med bokade och utförda informationer – många
nya informationer bokade och vi fördelade dessa på kommittén.
9. Förtroenderådets Informationskommitté (FRIK) – Pelle skulle rapportera men då vi
hade ett förkortat möte, så blev denna punkt bordlagd. Pelle har bekräftat att han är
med och berättar lite den 9/4.
10. Övrigt
a. Vårens Inspirationsdag i Dalsland 2016-04-16, Stora Salen i Melleruds kyrka,
Kapellgatan 6 i Mellerud. Vi gick igenom utformningen och använder samma
format som tidigare. Åsa tar introduktion, Axel tar Powerpointen, Willy och
Thomas delar med sig av sina erfarenheter. Vi kommer skicka en påminnelse
om ca 1 vecka till alla om Inspirationsdagen, pushar så mycket vi kan på de
möten vi går och skickar en sista påminnelse via email några dagar innan
själva dagen.
b. Dokumentet ”Om Offentligt Information” – bordlagd pga tidsbrist
c. Lägga till ny punkt i ordinarie agenda: Hur kan vi i kommittén arbeta med våra
legat? (Tillfriskande genom stegen, Enighet genom Traditionerna och
Gemenskap genom Koncepten) – bordlagt pga tidsbrist.
11. Nästa möte 2016-04-09 kl. 12-14, Viktoriagatan 3 i Göteborg
12. Reflektion från dagens möte
13. Mötet avslutades med Sinnesrobönen

Jag är ansvarig…
Närhelst, varhelst någon ber om hjälp vill jag att AA skall finnas till hands,
och för det är jag ansvarig

