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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 

2016-09-24 11:30-13:30, Erik Dahlbergsgatan 11A i Göteborg 

1. Mötet öppnas och vi läser 3:e stegsbönen tillsammans 

2. Presentationsrunda, närvarande;  Åsa, Axel, Sissi, Linda, Thomas, Marcus, Brolle, 

Sanna, Willy, Per-Olof, Ulf, Jari och Hanna 

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  

• KYRKAN 

• FÖRETAG/SAMHÄLLE/UTBILDNING – med tyngdpunkt Gymnasium 

• HÄLSO – OCH SJUKVÅRDEN 

4. Föregående mötes protokoll lades till handlingarna 

5. Övriga frågor anmäls, se nedan. 

6. Strykes, Per delar mer sig av sin professionella bakgrund nästa gång. 

7. Rapport från Brukarrådet - Willy har varit på deras senaste möte 160825. Nästa möte 

160929 på Östra sjukhuset.  

8. Aktivitetslistan – genomgång av utförda informationer, tagna kontakter och nya 

kontakter. Massor av bokningar under oktober. Vi fortsätter bearbetning av 

HR/företag från arkivet samt gymnasium i regionen. 

9. Val av grupp/grupper i VR som vi besöker kommande månad:  

Oktober: Marcus, Ypaa, Göteborg samt Ulf, marklandsgruppen, Göteborg. 

Ny grupp november/december: Vilande till nästa möte. 
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(fast punkt varje månad, där vi bestämmer en grupp eller två vars praktiska möten vi 

besöker för att berätta och inspirera om kommittén och dess arbete) 

10. Övrigt 

a. VRKSI´s Inspirationsdag i Göteborg, 22 oktober 2016 Oscar Fredriks 

församlingshem, kl. 10-13. Hanna skickar ut en påminnelse på inbjudan. Alla 

tar eget ansvar att påminna om Inspirationsdagen i de grupper de besöker. Vi 

kommer att få besök av Syds regionkommitté och Lundakretsens 

informationskommittés medlemmar.   

Preliminär agenda och ”vem gör vad”: Axel inleder dagen med introduktion 

(Åsa och Axel förbereder intro tillsammans), Ulf och Åsa tar PPT presentation 

utifrån ”hur vi brukar presentera”, Willy tar service och fika, Marcus, Åsa och 

Hanna delar sin erfarenhet av detta arbete i kommittén, Johan har 

avslutningen.  

b. Nominering/val av  

 Vice sekreterare; ingen nominering 

 Inköp/litteraturansvarig; Willy valdes av gruppen. Tack Willy! (Åsa och 

gruppen sponsrar in i inköpsrutiner mm) 

c. Radio88, lokalradio i Partille; Marcus och Johan har varit på ett möte och 

träffat dom. Vi har fått ett prislista. Vi har även fått möjlighet till nattspottar. 

Vi lyfter upp detta på Regionmöte 161008, Marcus och Johan förbereder 

underlag. En en-timmes intervju i Radio88 är bokad i oktober, Åsa och Johan 

tar detta.  

d. STOCKYPAA Talardag i Stockholm 161112. Axel och Marcus åker. Obs – boka 

biljetter snart, så priset blir så lågt som möjligt. (Separat möte bokas för Åsa 

och Axel för att skapa presentationen, samt vilket material mm som skall 

med.) Åsa tar även kontakt med Östras OI-kommitté för att inspirera de två 

nya medlemmarna att delta. 

e. Åsa uppdaterar de 7 olika breven vi använder vid bearbetning, Hanna skickar 

med protokollet till kommittén. 

f. Yngre informatörer till informationer på gymnasieskolor. Axel och Marcus har 

hittills fått tag i 5 unga, härliga AA-medlemmar, vi bjuder dem till vår 

inspirationsdag samt Axel mailar lite material för ”lärande”. 
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g. PPT-uppdatering; vi har diskuterat i kommittén och kommit fram till att det 

behövs någon form av uppdatering/revidering av PPT-presentationen. Åsa har 

lämnat över ett önskemål till detta till vår representant i FRIK. FRIK har tagit 

detta och vi inväntar deras förfrågan på remiss för att ge våra tankar om vad 

vi ser behöver uppdateras. På nästa inspirationsdag kommer kommitténs alla 

medlemmar vara uppmärksamma på vilka eventuella revideringar som vi ser 

ska göras. På nästa kommitté möte sammanställer vi det. På mötet 

bestämdes att en motion ändå skall skrivas för denna uppdatering till 

Servicekonferensen, men Åsa frågar FR och Policykommitten om råd i detta. 

Uppdatering efter mötet: FR föreslår att det räcker med förfrågan till FRIK så 

länge. Vi avvaktar med motion.  

En motion skapas däremot av kommittén för att föreslå namnbyte på denna 

typ av service i hela AA-Sverige; från OI till Samarbete och Information.  

h. Johan påminner oss om foldern En medlems syn på AA. En revidering på gång 

och går snart i nytryck. Denna broschyr är en stor tillgång i denna typ av 

service och de sammanhang vi är i.  

11. Nästa möte 161105 i Göteborg, Erik Dahlbergsgatan 11 A kl. 11.30-13.30 

 

12. Reflektion från dagens möte 

 

13. Mötet avslutas med Sinnesrobönen 
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