
 
 

 
 
 

Anonyma Alkoholister 
              Kommittén 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 

2017-06-17 kl. 11.30–13.30, Erik Dahlbergsgatan 11 A, Göteborg 

 

1. Mötet öppnas och vi läser tredjestegsbönen tillsammans 

2.  Presentationsrunda, närvarande; Axel, Pia, Marie, Caroline, Valli, Per-Olof, Peter, 

Viktor, Willy, Per, Linda, Petter 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.  

Målsegment: 

     RÄTTSVÄSENDET  

• KYRKAN  

• HR och utbildning 

• HÄLSO – OCH SJUKVÅRDEN 

4. Föregående mötesprotokoll godkänns och lades till handlingarna 

5. Övriga frågor anmäls 

6. Valli delar med sig av sin professionella bakgrund, nästa gång Marie 

7. Rapport Brukarrådet, nästa möte nästa vecka, Willy och Valli deltar 

8. Aktivitetslistan- genomgång av utförda informationer och tagna kontakter. Vi 

kommer att gå till nästa fokusområde till hösten, hälso- och sjukvården. Vi lägger åt 

sidan kyrkan men behåller aktiva kontakter. Hanna förbereder höstens aktionslista till 

nästa möte, tar upp kontakter från arkiv. 
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9. Val av grupp/grupper i VR som vi besöker kommande månad:  

Några medlemmar från kommittén deltar på A-kretsens möte 19.8 för att inspirera 

flera till kommittén från A-kretsen.  

 

10. Övriga frågor 

a. Visitkort, Linda har skickat förslag på mejl, vi väljer ett av dem med några 

förändringar, Linda mejlar ett nytt utkast och därefter går de till tryck. 

b. Gymnasieskolor som extra fokusområde, vi saknar unga informatörer.  Vi 

diskuterar syftet med detta fokusområde. Vi är överens om att detta är viktigt 

men vi har inte resurser just nu. Vi har saknat unga informatörer, kanske kan 

vi tänka att nästa gång inte begränsa oss till en viss ålder på informatörer. 

Dom yngre i kommittén har fått bära ett tungt lass.  Vi beslutar att behålla de 

informationer vi har som löpande men tar inte nya kontakter. Vi kan tänka på 

skolor inom fokusområden. Vi tar bort gymnasieskolor som ett extra 

fokusområde.  

c. Tjänarposter: 

 vice ordförande, Hanna valdes 

 ny sekreterare, Linda valdes, Hanna sponsrar in Linda under hösten 

 vice sekreterare, Bibbi nominerad, val nästa möte 

 koordinator för inspirationsdagar, nominering? 

 ansvarig för uppvisningsmötena till läkare, Per E, Axel sponsrar in  

 ansvarig för Alefors arbetsplatsdagarna, Marie, Hanna sponsrar in  

 ansvarig för beroendeklinikerna, Valli 

d. VRKSI:s medverkan på Gullbranna konventet, Hanna informerar kommittén. 

Hanna har varit i kontakt med Håkan som har hand om mötesplaneringen på 

Gullbranna. Vi har fått en timme på fredag 1.9 e.m för att inspirera om KSI 

samt på lördag 2.9. Vi beslutar på nästa möte vilka som åker och planerar 

tider samt vårt lilla bokbord.  

e. Missbrukarnätverket, stryks 

f. Flyer annons att använda i Västra regionen, Caroline och Per har gjort ett 

utkast till mötet, vi beslutar att använda den. Hanna skickar ut den med 

protokollet och till utskick och vi distribuerar den till våra hemmagrupper. 
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g. VRKSI:s medverkan på Landsmötet i Hässleholm, Hanna informerar om 

kontakten med Stefan, press- och informationsansvarig på 

Landsmöteskommitté, att vi eventuellt medverkar på landsmötet 4-6.8 som 

inspiratörer om KSI. Axel och Hanna ansvarar för detta. 

h. VG Brukarråd i missbruksfrågor, vi diskuterar syftet med att vara med på 

deras möten. Vi beslutar att vi inte ska vara med på dessa möten från VRKSI.  

i. Beroendeklinikerna, Valli tar över ansvaret  

11. Nästa möte 170812 kl. 11.30–13.30, Erik Dahlbergsgatan 11 A, Göteborg  

 

12. Reflektioner av dagens möte 

 

13. Mötet avslutas med sinnesrobönen 
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