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Protokoll möte Göteborgskretsen lördagen 4/2 2016
kl 11.30 – 14.30, Erik Dahlbergsgatan 11 A
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Mötet öppnades av ordförande Tord K och traditionerna lästes.
Presentationsrunda och deltagarlistan skickades runt. 30 deltagare varav 11 GSR:er.
Dagordningen som därefter godkändes. Axel och Pia valdes till justerare
Övriga frågor anmäldes:
a. Bokbord Swecypaa
b. Kretsen ekonomisk garant?
c. Bulletinen
d. Deltagande i Svt
Koncept 7 presenterades av Jesper och tradition 7 av Tage. Vid nästa möte kommer
Rebecka K och Sofia D presentera tradition och koncept 8.
Rapporter:
Tord K, har ringt väldigt lite, överraskande med tanke på att vi bl a har haft reklam i radio.
Jan F tar kretstelefonen för nästa period.
Postlådan hos Vårvädersgruppen fungerar bra. Tord berättar om inkommen post som är
samma som alla GSRer har fått från Servicekontoret.
Bokansvarig ej närvarande, ny ansvarig Peter J.
Kassör, Thomas, meddelar ekonomin för kvartal 4, intäkter totalt 29502 kronor och utgifter
47690 kronor och kassa 31/12 10577,14 kronor. För året 2016 är totala intäkterna 166103
kronor och utgifterna 191179 kronor, med en ingående kassa på 35653 kronor ger det ett
utgående kassasaldo på 10577 kronor. Vi tackar Thomas som roterar ut för hans tjänande.
Revisorerna har granskat räkenskaperna och beviljar ansvarsfrihet.
Se bilagor för detaljer.
Webbmaster, Jesper N, roterar ut och rapporterar att det har fungerat bra och uttrycker
tacksamhet för möjligheten att göra denna service. Jesper pratade också om klokskapen i
rotationsprincipen som göra att vi inte fastnar i sådant som vi tycker är kul och kanske
börjar se oss som oumbärliga. Bra för att växa i ödmjukhet. Tack för din service Jesper.
Regionrepresentanten Hanna påminner om Tredje benet sista helgen i april. Nominering till
webmaster och förtroenderådet till nästa regionmöte i Skara 25/2 klockan 11-15.
12e-stegskommitténs Lasse berättar om att det är en ny ordförande i kommittén, Danne.
Besöker Östra varannan vecka, Borås (lämnas till Klintgruppen), Majornas öppenvård,
Alefors, Valet, Stadsmissionen och Nordhem i Kungsbacka.
Regionens kommitté för Samarbete och Information, Axel D, berättade att kommittén riktar
in sig på kyrkan under våren och sommaren och fortsätter att rikta in sig mot
gymnasieskolan. En hel massa pågår och vi hänvisar till protokoll som finns på kretsens
hemsida och till bilaga 3. Nästa inspirationsdag är i Borås 22/4 kl 11.00. Nästa möte 11/2 kl
11 30 på Erik Dahlbergsgatan 11 A.
Regionkommitté och övrig servicestruktur. Bosse och Johan informerade om Tredje benet
sista helgen i april på Sjöviksgården. Flyers delade ut för att ta med sig hem till grupperna.
Kom ihåg att vi som grupper, krets och region har ett ansvar att försöka inspirera
medlemmar att komma till Tredje benet. Vi kan också sponsra för de som inte har möjlighet
att betala själva.
Nominering, Webmaster till kretsen, Marcus.
Marcus valdes till kretsens Webmaster.
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Tage är i egenskap av vice kassör numera kassör eftersom ordinarie kassör Thomas
roterar ut i och med dagens möte.
Nomineringar till Regionen.
Thomas nomineras till vice webmaster i regionen.
Per W nomineras till representant för Västra regionen i förtroenderådet.
Ingen inkommen post.
Övriga frågor:
a. Bokbord Swecypaa. Kretsen rekommenderar att Swecypaa själva hanterar
bokbordet och att kretsen förser Swecypaa med de böcker man vill ha.
i. Det diskuterades också kort om bokbordet och annan service på
Gullbranna, men frågan hänsköts till nästa kretsmöte.
b. Kretsen ekonomisk garant? På förra kretsmötet diskuterades om kretsen
kan gå in som ekonomisk garant, men vi beslutade att skjuta på frågan.
Beslutades att ett tak på ekonomisk garanti från kretsen till olika AAarrangemang sätts till 3000 kronor.
c. Bulletinen. Vi behöver personliga delningar och bulletinen@aa.se är adressen. Kom
ihåg att Bulletinen är ett fantastiskt sätt att föra budskapet vidare.
d. Deltagande i Svt och en dokumentär där de ville ha en scen med AAmedlemmar. Medlemmar kan personligen medverka i vad de vill, men de
kan aldrig figurera som AA-medlemmar. Vi är alltid anonyma i press, radio,
tv, film och internet.
Nästa möte blir den 13/5 11.30-14.30 2017 i En Dag i Tagets möteslokal på Erik
Dahlbergsgatan 11 A. En dag i taget ordnar med fika. Kretskommittén ser till att det finns
böcker från kretsens boklager till försäljning. För stora inköp meddela kretskommittén
några dagar i förväg.
Mötet avslutades.

Protokollet nedskrivet av Johan Ö, tillförordnad sekreterare.

Justerat av Pia S

Axel D

Bilaga 1: Ekonomisk rapport kvartal 4 2016 och årsrapport 2016.
Bilaga 2: Revisorernas granskning.
Bilaga 3: Rapport Västra regionens kommitté för samarbete och information
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