
 
 

 
 

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  

2017-03-11 10:00-12:00, Erik Dahlbergsgatan 11A i Göteborg 

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

2. Presentationsrunda, närvarande; Axel, Thomas, Christina, Marcus, Ulf, Willy, Hanna 

och Per via telefon 

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 - Gymnasieskolor 

• FÖRETAG/SAMHÄLLE/UTBILDNING – med tyngdpunkt Gymnasium 

• HÄLSO – OCH SJUKVÅRDEN 

4. Föregående mötes protokoll lades till handlingarna 

5. Övriga frågor anmäls 

6. Stryks. Kia delar mer sig av sin professionella bakgrund nästa gång. 

7. Rapport från Brukarrådet , Willy, nästa möte om 14 dagar. 

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

kontakter. Vi har nya informationer på gång, t ex socionomprogrammet. Vi bearbetar 

kyrkor och församlingar.  

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

Ny grupp mars/april: Kungälv och Nödinge – Christer, Per har försökt kontakta 

Strömstads gruppen och fortsätter med det.  
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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 Borås, 22 april 2017; vi går genom upplägget och 

påminner varandra om att inspirera andra att delta. 

b. Nominering/val av  

 Vice ordförande;  

c. Telefonlista till vårdcentraler mm för att komma i kontakt med AA 

(nykomling) Använda kontaktslistan som kretsen jourtelefon har? Använda 

AA:s jourtelefon centralt? Bordlades från förra mötes. Vi beslutar att använda 

kretstelefonen till detta, Willy informerar Jan som har kretstelefonen nu. 

Marcus och Hanna tar upp detta på nästa kretsmöte. 

d. Missbrukarnätverket- stryks, Axel håller koll 

e. Brevet: Till mina vårdkontakter; Peter vill diskutera om hur brevet ska 

användas. Bordlades förra mötet. Stryks. 

f. Christina representerar English speaking Inter Group och förmedlar gruppens 

önskan att vi i kommittén började använda broschyrer även på engelska så att 

flera får veta om AA. Vi sätter denna fråga som en punkt till vår interna 

utbildnings- och inspirationsdag i maj, Hanna meddelar Christina om datumet 

för inspirationsdagen så att Christina kan delta. 

g. Axel har haft kontakt med Pelle i FRIK angående våra önskemål; Axel läser upp 

Pelles svar på våra frågor. FRIK sammanfattar att bildspelet fungerar bra och 

det kommer att behållas i sin nuvarande form. En ligt FRIK kan vi dock välja att 

använda det material vi själva vill. T ex CPC-pres. Vi sätter upp detta till vår 

intern inspirationsdag i maj. AA-länkar till andra t ex socialen, kommunen 

centralt; FRIK återkommer.  

h. Intern inspirationsdag; Datum 20.5 tid beroende på lokalen, Willy frågar 

Gästis i Varberg. Vi planerar vidare på nästa möte. 

i. Uppvisningsmöten; Axel tar upp frågan om kaffet till dessa möten, vi skickar 

kvitton till regionens kassör. Kontakta Axel om du vill vara med på 

intresselistan för deltagare till dessa möten. 
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j. En Roll-up till; Axel kontaktar regionens kassör angående detta. 

11. Nästa möte, 8.4 kl.11.30 – 13.30 i Göteborg, Erik Dahlbergsgatan 11 A 

12. Reflektion från dagens möte 

13. Mötet avslutas med Sinnesrobönen 
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