
 
 

 
 

Anonyma Alkoholister 
              Kommitté för Samarbete och Information Västra Regionen 

 
 

 

Jag är ansvarig… 

Närhelst, varhelst någon ber om hjälp vill jag att AA skall finnas till hands, 

och för det är jag ansvarig  

 

Protokoll  

2016-11-05 11:30-13:30, Erik Dahlbergsgatan 11A i Göteborg 

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

2. Presentationsrunda, närvarande; Pernilla, Therese, Jeanette, Gittan, Sissi, Agneta, 

Linda, Sara, Klara, Lisen, Marcus, Willy, Per-Olof, Per, Axel, 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 

• KYRKAN 

• FÖRETAG/SAMHÄLLE/UTBILDNING – med tyngdpunkt Gymnasium 

• HÄLSO – OCH SJUKVÅRDEN 

4. Föregående mötes protokoll lades till handlingarna 

5. Övriga frågor anmäls 

6. Per delar mer sig av sin professionella bakgrund. Nästa gång Willy. 

7. Rapport från Brukarrådet – Willy har varit med på mötet. Psykakuten på Östra 

Sjukhuset önskar att vi kommer dit och deltar på ett möte angående planerna för 

utveckling av missbrukarvården 161129 kl.13-16.  

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

kontakter. Många nya infon bokade. Vi fortsätter med gymnasieskolor genom att 

ringa dem efter att vi har kontaktat dem via mail. Vi har fått bokningar i gymnasierna 

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

Oktober: Marcus, Ypaa, Göteborg Utfört samt Ulf, Marklandsgruppen, Göteborg. 

Ny grupp november/december: Per och Åsa/Johan, Hagagruppen, Göteborg 

(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 – Väldigt lyckad, 45 

deltagare. Vi har fått nya medlemmar till kommittén. Vi får skriva en delning 

med bilder till Bulletinen.  

b. Nominering/val av  

 Vice sekreterare,  

 Ordförande, Axel som vice Ordförande är nominerad, Axel valdes. 

 Vice ordförande,  

c. Radio88, Marcus samarbetar med Pelle i FRIK med att skapa spottar. Vi får 

även sändningstid på 3 nätter. Spottar planeras att sändas i december.  

d. STOCKYPAA Talardag i Stockholm 161112. Axel och Marcus åker dit och 

berättar om hur vi arbetar i vår kommitté. 

e. Yngre informatörer – vad behöver kommittén göra mer, vi bokar in en intern 

utbildning med presentationsteknik mm. Axel kollar upp datum och meddelar 

alla.  

f. PPT-revideringen – medlemmar i kommittén kontaktar Axel som 

sammanställer våra synpunkter. 

g. Motion till Servicekonferensen; namnbyte på OI-kommittéer till Samarbete 

och Information – Åsa skickar in. 

h. Vara behjälpliga i uppdatering av Västra Regionens hemsida, Leif är t.f 

webmaster. Hanna håller i detta, delegerar vid behov.  

i. Missbrukarnätverket, Axel har pratat med en medlem på NA´s infokommitté. 

Vi väntar på inbjudan. Willy kan eventuellt delta.  
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j. Skicka in delning/artiklar till Bulletinen, Bengt från Bulletinen deltog på vår 

inspirationsdag och frågade om vi var intresserade att skicka in material, 

vilket vi gärna vill göra. Åsa, Axel och Johan tar detta. 

k. Litteratur, Åsa mailar Willy en lista på olika broschyrer. Willy beställer 

material. 

11. Nästa möte, 161210  i Göteborg, Erik Dahlbergsgatan 11 A 

12. Reflektion från dagens möte 

13. Mötet avslutas med Sinnesrobönen 
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