
 
 

 
 

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  

2017-04-08 11:30-13:30, Erik Dahlbergsgatan 11A i Göteborg 

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

2. Presentationsrunda, närvarande; Willy, Per-Olof, Tage, Kia, Marcus, Linda, Pia, 

Therese, Thomas, Valle 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 

• KYRKAN - Gymnasieskolor 

• FÖRETAG/SAMHÄLLE/UTBILDNING – med tyngdpunkt Gymnasium 

• HÄLSO – OCH SJUKVÅRDEN 

4. Föregående mötesprotokoll  

5. Övriga frågor anmäls 

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

7. Rapport från Brukarrådet, Willy berättar om hur psykiatrin behöver kunskaper om 

alkoholism och missbruk. 

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

kontakter. Vi har flera nya informationer bokade. Vi behöver informatörer som kan 

vara med på informationer dagtid. Vi fortsätter att bearbeta kyrkor och församlingar 

samt pågående kontakter. 

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

Ny grupp Maj/Juni: Kungälv och Nödinge – Christer, Per, vi avvaktar till nästa möte 



 
 

 
 

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  

 

(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 dagens program. 

Hanna hämtar nyckeln och öppnar, Willy och Hanna handlar fika före 

öppnandet. Fikat Hanna och Marcus, introduktion Uffe, presentation Marcus, 

personliga delningar om kommittén Marie, Linda, Per-Olof och avslutning 

Axel. Vi ser till att städa och göra i ordning lokalen tillsammans efteråt. 

Fortsätt att sprida ut flyern. 

b. Nominering/val av  

 Vice ordförande, inga nominerade 

c. Missbrukarnätverket – Axel luskar 

d. Intern Inspirationsdag och nästa möte: 170520 kl. 10-16 i Varberg, hotell 

Gästis; Hanna kollar med Åsa förra årets agenda och mailar ut förslag. Vi 

håller även vårt nästa möte där. Axel och Marcus bjuder in yngre 

informatörer. Willy kollar med ägaren till hotell Gästis om frukosten. Lunch 

går vi och äter ute tillsammans. Mer information kommer via mail.  

e. Roll-up, Axel kollar med regionens kassör om vi kan köpa in en till. 

f. Medlemsmatrix; Hanna påminner alla medlemmar i kommittén maila sin 

mailadress, telefonnummer samt vad ni har möjlighet att bidra till eller vill 

göra i kommittén till Hanna; ringa/maila ut, arbetsforum, åka ut på 

informationer? 

g. Visitkort; Linda tar fram ett förslag till ett visitkort för kommittén till nästa 

möte. 

11. Nästa möte, 170520  klo:10-11 i Varberg, hotell Gästis 

12. Reflektion från dagens möte 

13. Mötet avslutas med Sinnesrobönen 
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