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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 

för AA Västra Regionens Kommitté för Samarbete och Information 2017-05-20 Hotell 

Gästis, Varberg 

 

1. Mötets öppnande och presentationsrunda, närvarande; Axel, Caroline, Per, Willy, 

Marcus, Linda, Kia, Valli, Johan, Bibbi, Åsa, Per-Olof, Ulf, Lasse och Hanna 

2. 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.  

Målsegment: 

     RÄTTSVÄSENDET  

• KYRKAN samt gymnasieskolor – VÅREN 2017 

• HR, personalavdelningar, chefer med personalansvar 

• HÄLSO – OCH SJUKVÅRDEN 

3. Föregående mötes protokoll lades till handlingarna 

4. Linda delar med sig av sin professionella bakgrund, nästa gång Valli 

5. Övriga frågor anmäls 

6. Rapport Brukarrådet – vi kunde inte vara med denna gången. Valli och Willy åker 

nästa gång. 

7. Aktivitetslistan; rapportering av bokade och utförda informationer 

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

Mötet bestämde att en eller två deltagare i kommittén deltar på A-kretsens möte 

19.8 för att inspirera flera till kommittén från A-kretsen. Preliminärt blir det Per-Olof, 
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Kia och Valli som åker. Sekreteraren kontaktar Lena som är ordförande i A-kretsen. 

 

9. Övriga frågor 

a. Vårens Inspirationsdag i Borås 170422, fåtal deltagare men vi fick en ny 

medlem till kommittén samt hade många konstruktiva diskussioner. 

b. Vårt material, uppdatera och döpa om (nytt namn); Åsa, Marcus och Bibbi går 

genom allt vårt material och uppdaterar detta. 

c. En till Roll-up? Nya roll-ups på gång. 

d. Visitkort, Linda skickar förslag till kommittén, beslut på nästa möte. 

e. Broschyrer på engelska, alla broschyrer som finns i AA Sverige, finns 

tillgängliga på engelska på aa.org. Kommittén och grupper kan använda dessa 

och beställa dem själva från aa.org. Pdf -version finns att läsa på aa.org.  

f. Rapporter till Regionen och Regionens Kretsmöten, ordförande ansvarar för 

att skriftligen och om möjligt personligen rapportera till de berörda mötena. 

g. Gymnasieskolor som extra fokusområde, hur skall vi göra i höst? Bordläggs 

h. Tjänarposter: 

 vice ordförande, Hanna nominerad 

 ny sekreterare?, Linda nominerad (Linda är i nuläget vice sekreterare) 

 vice sekreterare, Bibbi nominerad 

 vice inköps- och litteraturanvarig, Kia nominerad och invald, Kia har 

allt material. För inköp eller om vi behöver projektorn mm kontakta 

Kia. Willy har valt att av personliga skäl att lägga sin servicepost som 

ordinarie vilande i ca 6 mån 

 vice ansvarig Brukarråd, Valli nominerad och invald, Willy som 

ordinarie sponsrar in Valli och Axel kvarstår som reserv 

 arbetsgrupp för uppdatering av kommittén material, Åsa, Marcus och 

Bibbi 

 koordinatoransvarig för inspirationsdagar, ingen nominering 

 ansvarig för uppvisningsmötena till läkare, ingen nominering 

i. VRKSI:s medverkan på Gullbranna konventet, Hanna kontaktar Håkan om 

upplägget.  
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j. Missbrukarnätverket, Axel, bordläggs. 

k. Gymnasieskolor som extra fokusområde, hur skall vi göra i höst? Bordläggs 

l. Mötet bestämde att Caroline utformar en flyer annons att använda i Västra 

regionen, ett utkast klart till nästa möte.  

10. Nästa möte 170617 Kl. 11.30–13.30, Erik Dahlbergsgatan 11 A, Göteborg samt 

samkväm med pick-nick ute i det fria, sommaravslut. Inget möte i juli. 
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