Protokoll för kretsmöte
AA Göteborgskretsen
Lördag 6 mars 2021
Digitalt möte via Zoom

1. Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Pia med en minuts tyst meditation för de alkoholister som
fortfarande lider inom och utanför våra rum. Johan B läste ansvarighetsdeklarationen. Johan G
läste AA:s 12 traditioner.
2. Presentationsrunda och deltagarlista.
På mötet deltog representanter från 7 AA-grupper. Totalt deltog 14 personer, varav 9
röstberättigade: 7 GSR:er och 2 medlemmar i kretskommittén. (Deltagarlista bifogas, se bilaga
1.)
3. Val av två justerare
Mötet valde Sara Sj och Torbjörn till justerare.
4. Dagordning
Mötet godkände dagordningen.
5. Övriga frågor
Torbjörn anmälde frågan om en kretsarrangerad VGV (Vår Gemensamma Välfärd)
6. Rapporter
a. GSR
i.)

ii.)

Johan G rapporterade från En Dag i Taget. Innan de senaste skärpta restriktionerna i
mitten av november hade det normala mötesdeltagandet ibland uppgått till 14-15
personer. I och med de nya restriktionerna har mötesdeltagandet sjunkit men
många lördagar uppstår övertalighet. Nykomlingar och återvändande har prioritet.
Så snart en 9:e person anländer går minst 3 personer gemensamt iväg för en
promenad och håller ett informellt möte på ett café i närheten. Inför varje mötes
start kommer gruppen överens om vilka personer som ska vara frivilliga att lämna
lokalen. Man roterar mellan medlemmarna så att inte samma personer ska lämna
mötet 2 veckor på raken. Man kan även delta i det fysiska mötet via en zoom-länk.
De tidigare öppna mötena har gjorts om till slutna. I händelse av nykomlingar görs
mötet om från det normala 11:e-stegsmötet till ett 1:a-stegsmöte.
Linnéa rapporterade från YPAA Into Action. Gruppen håller sig till max-antalet 8
personer. När övertalighet uppstår fattar gruppen beslut om vilken / vilka som
måste avvika. Tyvärr har många av de med längre tids nykterhet slutat gå på möten
eller dyker endast upp ibland. Detta har lett till att färre personer är tillgängliga för
service och GSR Linnéa har nu även tagit på sig rollen som Kassör. Efter flytt till nya

iii.)

iv.)

v.)

vi.)

vii.)

lokaler på Haga Östergata så är endast tisdagar tillgängligt för fysiskt möte. Gruppen
erbjuder också zoom för att delta i mötet. Torsdagar är numera endast zoom-möte.
Anastazja rapporterade från Sisters in Sobriety. Sedan mötesrestriktionerna
infördes i november erbjuds endast online-möten via Zoom på både tisdagar och
söndagar. Det normala antalet deltagare på Zoom-möten är 12-20 personer.
Serviceviljan i gruppen är god. En hel del nykomlingar har dykt upp och dessa tas väl
om hand efter mötet via telefon. Gruppen har även en sluten Facebook-grupp där
kommunikationen fungerar väl. Sponsorskap fungerar också bra och de som söker
en sponsor ska inte ha problem att hitta rätt.
Joakim rapporterade från Vårvädersgruppen. Gruppen fortsätter att hålla fysiska
möten, numera två möten på lördagar samt ett vardera på tisdagar och torsdagar.
Gruppen har en Messenger-grupp där medlemmarna föranmäler sitt deltagande för
att se till att max-antalet på 8 personer inte överskrids. Nykomlingar och
återvändande har då förtur. Ibland kan det ändå bli övertalighet och någon eller
några lämnar då lokalen. Under det senaste året har gruppen fått in 10 nykomlingar
och 8 av dessa finns kvar och går på möten. Sponsorskap fungerar bra inom
gruppen. Pia passade på att meddela att Vårvädersgruppen fortfarande har kretsens
telefonnummer som kontaktnummer under det mötesschema som finns på aa.se.
Kretsen önskar att Vårvädersgruppen ändrar detta till sitt eget telefonnummer.
Sara Sj rapporterade från Sinnesrogruppen. Gruppen har endast möten på
måndagskvällar med ett fysiskt möte och ett Zoom-möte som är oberoende
varandra vid samma tidpunkt. Det har blivit betydligt färre deltagare på de fysiska
mötena medan Zoom-mötena har lockat ett större antal. Senaste veckans Zoommöte hade t.ex. 14 deltagare. Det fysiska mötet kan, vid lågt deltagarantal, koppla
upp sig till Zoom-mötet men detta har hittills inte gjorts. Det har blivit lite svårare att
hitta öppnare till det fysiska mötet.
Björn rapporterade från Partillegruppen. Det här är ursprungligen en ganska liten
grupp vilket gör att det hittills inte har blivit övertalighet på mötena, däremot har
man ibland varit exakt 8 personer. Det finns förberedelse för att dela upp gruppen i
två möten om en 9:e person skulle dyka upp, detta eftersom det finns tillgång till en
andra lokal. Mötena har ändrats från att vara öppna till att nu vara stängda.
Gruppen har inte ofta nykomlingar.
Anders rapporterade från Centrumgruppen. Gruppen hade tidigare mycket
välbesökta morgonmöten med upp till 30 personer. Sedan mötesrestriktionerna
infördes har detta gjort om till 3 separata morgonmöten på 3 olika tider. Överlag kan
man konstatera att gruppens mötesdeltagare har minskat under det senaste
kvartalet. Tyvärr har många med lång tids nykterhet slutat komma på möten eller
dragit ner på deltagandet. Vissa möten är nu svåra att hålla öppna och gruppen har
diskussioner om att eventuellt stänga vissa möten som inte är välbesökta. Öppna
möten har gjorts om till slutna möten. Ekonomin haltar lite grann då de frivilliga
bidragen minskat under pandemin. Gruppen har gott om villiga sponsorer.

b. Kretstelefonen
Mimmi från Sisters in Sobriety har haft telefonen sedan senaste kretsmötet i december.
Eftersom Mimmi inte kunde delta på detta möte, meddelade Anastazja å hennes vägnar att
det har gått bra. Mimmi har uppdaterat telefonlistan så att den nu är aktuell med AAmedlemmar som är villiga att prata med hjälpsökande via telefon. Mimmi konstaterade att
telefonen börjar bli gammal och att batteritiden är mycket dålig. Anders L skall undersöka

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

om han eventuellt har en fungerande äldre telefon att skänka. Mötet valde Pia från
Sinnesrogruppen till telefonansvarig fram till nästa kretsmöte.
Post
Ingen post hade inkommit till kretsen. Vårvädersgruppens postlåda (som också har varit
Göteborgs-kretsens postadress) är nu borttagen så Servicebladet skickas istället till
ordförande Pias privata adress. Tills vidare behåller vi den här lösningen eftersom det inte
förväntas komma annan post än just Servicebladet.
Litteraturansvarig
Anton, som inte närvarade på detta kretsmöte, har bett att få avgå från sin tjänarpost som
litteraturansvarig p.g.a tidsbrist. Pia förklarade att kretskommittén tills vidare tar hand om
litteraturinköp och lager. Vi hoppas få in någon nominering till posten som litteraturansvarig
så snart som möjligt, gärna från någon som brukar delta i Vårvädersgruppens möten. Pia
meddelade också att litteraturlagret nu är mycket välfyllt och ber grupperna se över sina
egna lager och kontrollera om det är dags att skaffa ny litteratur. Vi har t.ex. 10 exemplar av
Stora Boken i engelskt original.
Kassör
Kassören Lennart var inte närvarande på mötet men hade sammanställt den ekonomiska
rapporten för fjärde kvartalet 2020 och årsbokslutet (se bilaga 2) vilka också skickats ut till
samtliga GSR:er tillsammans med kallelsen till detta kretsmöte. Ingen hade någon
invändning mot kassarapporten vilken därmed kunde godkännas av mötet.
Revision årsrapport
Johan G som valdes till revisor vid förra kretsmötet läste upp sin revisionsberättelse för år
2020 och yrkade att kretsmötet skulle bevilja kretsens tjänare ansvarsfrihet för
räkenskapsåret. Mötet godkände detta.
Webmaster
Kretsens webmaster Anders L och vice ordförande Torbjörn gav en lägesrapport. Gamla
hemsidan är svår att underhålla eftersom det kräver kunskaper i html medan den planerade
nya hemsidan kan uppdateras av vem som helst, t.ex kretsens sekreterare eller individuella
GSR:er. Arbetet på den nya hemsidan har fortskridit mycket väl och vi är nu nära en release.
Status demonstrerades framgångsrikt via shared screen.
Kretsens regionrepresentant
Denna tjänarpost är fortfarande vakant. På förra regionmötet deltog Pia i egenskap av
kretsens ordförande och Torbjörn i egenskap av tillförordnad regionrepresentant för
kretsen. Torbjörn rapporterade att inga större saker hade avhandlats men förmedlade
bristen på service där de vakanta posterna till kassör och sekreterare är högsta prioritet. Han
meddelade också att förtroenderådet har etablerat en ny kommitté kallad FRUK för
utbildning och kunskap. Denna kommittés syfte är att hjälpa grupperna att fungera
traditionsenligt. Kretsmötet beslutade att kretsens Webmaster ska börja lägga upp protokoll
från regionmöten på kretsens hemsida.
12:e-stegskommittén
Björn var närvarande från 12:e-stegskommittén och rapporterade att vi för närvarande inte
har uppdrag på avgiftningskliniker, sjukhus etc då alla har stängt för utomstående besökare
under corona-pandemin.
SOIK
Anastazja, sammankallande ordförande för SOIK, informerade. SOIK håller servicemöten var
6:e till 8:e vecka och numera endast via Zoom. Nästa tillfälle är 29 mars kl. 17.00. Alla är
välkomna att delta och länk publiceras på kretsens hemsida. Agendan mailas alltid ut i förväg
till alla GSR:er. Informationsmöten via Zoom fortsätter. Vi har t.ex informerat Viskadalens

folkhögskola, läkarstudenter samt systembolagspersonal i Göteborgs-området. Vi behöver
alltid fler informatörer och det är inte alls viktigt med erfarenhet, vi hjälps åt och man får
lära sig att informera under resans gång.
k. Bulletinen
Ingen ansvarig för Bulletinen var närvarande men Pia informerade kort. Varje grupp bör
prenumerera på Bulletinen, kostnaden är 160 kr per år för 6 nr. Skicka gärna in material till
Bulletinen såsom delningar och annat AA-relaterat som kan vara av intresse för
gemenskapen.
7. Nomineringar till Kretsen
Inga nomineringar till kretsen har inkommit. Vi har nu vakanser på posterna som kretsens
regionrepresentant, vice kassör och litteraturansvarig. Dessutom kommer ordförande, kassör,
sekreterare och vice sekreterare samtliga rotera ut efter 2 års service i november. Vi önskar få in
nomineringar till samtliga dessa positioner senast till det kretsmöte som kommer att planeras in i
augusti. På det viset kan vi välja nya tjänare att fylla posterna innan de nuvarande tjänarna roterar ut
och innan vi riskerar få problematiska vakanser som kan störa kretsens fortsatta arbete.
Pia, Johan B och Torbjörn pratade om vikten av att grupperna söker lämpliga kandidater att
nominera till kretsservice på sina praktiska möten. Vi tror att det finns många bra kandidater med
minst 2 års nykterhet som mycket väl skulle kunna tänka sig en tjänarpost i kretskommittén om de
bara blev tillfrågade av någon AA-vän. Det kan ibland vara svårare att ta initiativ till att nominera sig
själv på ett praktiskt möte.
8. Val till kretsen
Inga nomineringar.
9. Nomineringar till regionen
Regionen söker kassör och sekreterare. Inga nomineringar har inkommit från Göteborgskretsen.
10. Servicekonferens 2021
Servicedelegaten Willy var närvarande och rapporterade att en träning inför servicekonferens via
Zoom är planerad till 28 mars. Själva servicekonferensen är planerad till april men inget datum har
publicerats. Willy meddelade att motioner inte har blivit behandlade på lång tid. Göteborgskretsen
uppmanar de enskilda AA-grupperna att skicka sina kommentarer till motionerna direkt till
servicedelegaterna, email-adressen är weliasson77@gmail.com. Till nästa år behöver vi tre nya
servicedelegater till västra regionen då nuvarande delegater Willy och PO roterar ut.
11. Övriga frågor
Torbjörn ställde frågan om vi skall hålla ett VGV anordnat av kretsen till vilket vi kan bjuda in alla
GSR:er. Mötet beslutade att Pia och Willy gemensamt ska utforska om detta kan göras digitalt. I
samband med detta frågade Linnéa om det kommer att hållas något ”Tredje benet” i år. Pia svarade
att inget hittills har meddelats, men att tanken är att det ska rotera i Sverige. Vi får hålla koll på aa.se
och se om det blir något sådant arrangemang.
12. Nästa kretsmöte
Mötet beslutade att nästa kretsmöte skall hållas lördagen den 22 maj klockan 11:30. Detta möte blir
ånyo ett digitalt zoom-möte och mer information kommer att skickas i en kallelse minst 30 dagar
innan mötet.
13. Mötet avslutades med Sinnesrobönen.

Vid pennan: Johan B
Justerat av: Sara Sj och Torbjörn

Bilaga 1: Deltagarlista
Namn

Hemmagrupp

Funktion

Pia

Sinnesrogruppen

Ordförande i kretskommittén

Torbjörn

En Dag i Taget

Vice ordförande i kretskommittén

Johan B

En Dag i Taget

Vice Sekreterare i kretskommittén

Anders L

En Dag i Taget

Webmaster i kretskommittén

Linnéa

YPAA Into Action

GSR

Anastazja

Sisters in Sobriety

GSR; Ordförande i SOIK

Johan G

En Dag i Taget

TF GSR

Björn

Partillegruppen

TF GSR

Joakim

Vårvädersgruppen

GSR

Anders

Centrumgruppen

GSR

Sara SJ

Sinnesrogruppen

GSR

Willy

Servicedelegat Västra Regionen

Stig-Lennart

Vårvädersgruppen

Observatör

P-O

Vårvädersgruppen

Observatör

