Anonyma Alkoholister

Protokoll Kretsmöte, Anonyma Alkoholister, Göteborgskretsen 02.02.2019
1.

Mötet öppnas av tillförordnad ordförande Bengt D, Sinnesrobönen lästes tillsammans

2.

Presentationsrunda och deltagarlista skickas runt, se bifogad förteckning

3.

Övriga frågor anmäldes

4.

Dagordning och val av tf sekreterare till dagens möte, Christina C
Dagordning godkändes och två justerare valdes, Jan F och Fabian L.

5.

Övriga frågor anmäls. Se punkt 10.

6.

Rapporter
a. Kretstelefon samt val av ny tjänare
Fredrik L har haft den 2 perioder. Han var inte närvarande vid mötet. Regel finns att telefonen
skall rotera/3 mån. Beslutades att Bengt möter upp med Fredrik och övertar telefonen för nästa
period, enligt överenskommelse per tel.
b. Post
Ingen inkommande post.
c. Bokansvarig
Peter på Vårvädersgruppen har detta ansvar för närvarande. Vill rotera ut detta. Beslutades att fortsätta
2019 och tas upp på kommande nomineringar/val. Ingen nominering detta möte.
d. Kassör
Tage redovisar ekonomin okt-dec 2018, se bifogad rapport. Noter:
i. Bokförsäljningen har minskat. Alla intäkter har minskat med ca 60 000 kr jämfört med 2017. Kan
delvis ha att göra med att nya Stora Boken kom ut 2017 och grupper skickar mindre pengar.
ii. Årsredovisningen tas upp på nästa Kretsmöte igen efter att idag vald revisor har granskat den.
iii. Utgående Saldo per 181231: 13 588 kr
e. Webmaster
Jan med hjälp av Jesper sköter hemsidan. Hemsidan är under bearbetning. Jan F sköter allt annat som
ingår i webbmaster service.
f. Kretsens Regionrepresentant
Göteborgskretsen har ingen representant i Regionen för möte 9 mars i Trollhättan.
Denna post är för närvarande vakant, Jesper N som ordf.krets och Ia S har var t.f vid senaste mötet. Det
diskuterades kring nödvändigheten av vår representation i regionen. Sekreterare och ordförandeposter
vakanta och servicedelegater. Det finns kassör och webbmaster. Det diskuterades kring antal möten/år i
Regionen. Och huruvida Kommittén för Samarbete och Information skall vara kvar i Regionen eller att det
läggs direkt på kretsar. Hallandskretsen vill starta upp sin egen. Skövde har redan gjort detta.
g. 12estegskommittén
Kommittén har ca 10 möten per år. Vi kan inte utöka de ställen vi går på då serviceviljan är låg i kretsen
och det behövs fler tjänare. Bengt berättade att arbetet bedrivs aktiv med besök på olika platser,
Nordhem, Stadsmissionen, Behandlingshem, Sjukhus etc., Maillista till 12esteget@aa-goteborg.se där
villiga kan anmäla intresse för att tjäna.
h. Västra Regionens Kommitté för Samarbete och information
Kommittén inom regionen har som syfte att besöka och informera de som kommer i kontakt med
alkoholister, läkare, apotek, socialinstanser, HR-avdelningar etc. Ingen ordförande för tillfället och Linda
sekreterare fick en eloge för bra protokoll. Representant närvarade på mötet. Kretsens mål är att ta
detta inom Krets Göteborg så snart som möjligt eftersom de flesta nuvarande tjänarna tillhör
Hallandkretsen och de önskar ha en egen kommitté. Vid senaste mötet kom det 3 st från
Göteborgkretsen vilket hade varit önskvärt att fler är villiga att bidra till detta viktiga arbete och
dessutom är allt redan uppbyggt så grundarbetet är gjort. Risken är att Göteborgkretsen blir utan denna
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viktiga kommitté om vi inte tar tillvara på den erfarenhet som finns i dagsläget. Nästa möte i Kommittén:
9 mars 12.30-14.30, St Johanneskyrkan. GSR:er uppmanas att informera om detta i sina grupper. Vänd er
till Willy om ni har frågor – weliasson77@gmail.com Tel: 070-586 07 29 eller 070-650 02 00
Mail till kommittén: info@aa-vgregion.se
Förslag att ha en maillista skapas där man kan anmäla sitt intresse att vara med och informera. Anmäla
sig till GSR:er för vara med på listan. VIKTIGT att GSR:r informerar detta i sina grupper.
Bifogar senaste protokollet från Kommittén.
7.

Nomineringar till kretsen
a) Kassör, Ia S nominerad av Sisters in Sobriety

8.

Val till Kretsen
Ia S vald till kassör på 2 år. Mötet valde Fabian F till revisor på 2 år och Pia S på 1 år.
Vi behöver Vice Ordförande, Sekreterare, Bokansvarig, samt Representant till Regionen. GSR:er det är ert
ansvar att ta med detta till grupperna för att vi skall nå ut till intresserade medlemmar. En allmän uppmaning
på mötet var att skicka in nomineringar via GSR eller direkt till Ordförande för dessa poster i god tid innan
nästa kretsmöte.

9.

Nomineringar till regionen
Inga nomineringar.

10. Övriga frågor och meddelanden
a. Meddelande: Tryckta möteslistan klar och finns för avhämtning på Vårvädersgruppen.
b. Nyhetsbrevet. (info om krets och kommittéer). I dagsläget kommer det ej ut. Tidigare kom det ut 20:e
varje månad. Kan innehålla allmän information men även delningar. Förslag att rotera ansvaret mellan
grupper och enskilda medlemmar, maila ut frågor och ta in info. Mötet röstar för detta. I vår web-tjänst
finns ett antal e-postadresser samt enkel funktion för att publicera och skicka Nyhetsbrevet. Fabian
(Sinnesro) och Viktor (YPAA) har tagit på sig ansvaret för att skriva och skicka ut nyhetsbrevet fram tills
nästa möte.
c. Ny hemsida: Pågående arbete. Ligger i ”pipeline”
d. 3:e Benet: Södra Regionen arrangerar i år i Åsljunga, Helsingborg 17-19 maj. Västra Regionen har tagit
beslut att stötta medlemmar som vill åka men inte har råd. Upp till 10 000 kr. Mycket enkel och
lättfattlig information för att lära känna servicestrukturen i AA. Utmärkt tillfälle att knyta nya kontakter
och lära sig mer om gemenskapen som räddar liv.
e. ”Info-lista”: Information/sammanställning över vart grupper i Kretsen går och informerar t ex Kungälv
går till Kungälv Sjukhus-Psyket, Sister in Sobriety till Sagåsen Kriminalvårdsanstalt etc. Mötet ansåg
detta vore bra.
f.
Landsmöteskommittén. Nästa års landsmöte hålls i Strömstad 2-4 aug 2019 i Strömstads Gymnasium.
Framtagande av lokaliteter och programpunkter går enligt plan. Information om mötet finns på
www.aa.se. En varm uppmaning att besöka landsmötet och i god tid boka logi framfördes. Det finns
möjlighet att få rabatt på boende på Hotell Scandic där AA har ett avtal senast 1 april för att få det
billigare priset. Det behövs tjänare och servicevilliga att hålla i möten etc. Intresserade Kontakta: Irene
irene@identide.no Tel +47 905 49 500 eller Joacim +46 738 35 3151.
g.

h.

i.

Talarmöte: Den nyaste gruppen i stan, Sinnesrogruppen, kommer att ha en talarkväll i Karl
Johanskyrka 11 mars kl. 19.00 tema 2:a steget, ”Varför väljer du inte din egen uppfattning om
Gud?”
Bulletinen. Bullentinen är vårt möte mellan mötena. Bengt informerade om Bulletinen och att vi skall
informera om prenumeration av denna och inskickande av bidrag. Bulletinen är stor hjälp i vårt
tillfrisknande
Skogomegruppen bort från möteslistan: Det finns ingen möjlighet att vara med på mötet inne på
anstalten och därför är det missvisande att ha med på möteslistan. Bordläggs till nästa möte.
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11. Nästa möte
Lördagen den 4 maj 2019, 11.30-14.30. Plats: Vårvädersgruppen.
Centrumgruppen (via Ingemar) ansvarar för kaffekokning.
12. Mötet avslutades med Sinnesrobönen

Vid pennan
TF Sekreterare
Christina C
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Lite AA info om mig, Ia S.
Januari 2004 kom jag till AA första gången och har varit nykter sedan 9
januari 2005.
Sedan jag kom med i AA har jag varit kaffekokare kontinuerligt i de
grupper jag haft som hemmagrupp.
Jag har varit GSR i två omgångar i två olika grupper.
Litteraturansvarig för Gbgskretsen.
Vice sekreterare och sekreterare i Gbgskretsen .
Idag är jag kassör i min hemmagrupp Sister´s in Sobriety sedan ett år
tillbaka.
Jag deltar även på AA-konvent, landsmöten, talarmöten (vilket jag även
varit med och arrangerat ).
Jag har aldrig haft någon post i regionen men deltagit på flertal
regionmöten.
Jag har varit med och arrangerat Tredje benet 2018 där jag även var
kassör.
Jag har en sponsor som har en sponsor och jag har sponsier som jag
sponsrar.

/Ia S.

Anonyma Alkoholister
Kommittén för Samarbete och Information Västra Regionen
Protokoll
2019-01-26 kl. 12.30–14.30 i Johanneskyrkan, Göteborg

1. Mötet öppnas och vi läser tredjestegsbönen tillsammans
Gud, jag överlämnar mig till dig – för att du skall forma mig och göra med mig som du vill. Befria mig
från mitt egos slaveri så att jag bättre kan utföra din vilja. Befria mig från mina svårigheter så att
segern över dem kan bära vittnesbörd till dem jag vill hjälpa – om din kraft, din kärlek och ditt sätt att
leva. Må jag alltid handla enligt din vilja!

2. Val av tillförordnad ordförande
Anastazja väljs till tillförordnad ordförande.
3. Presentationsrunda
Anastazja, Ulf, Erik, Willy och Linda
4. 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, personalavdelningar, chefer med personalansvar

•

HÄLSO – OCH SJUKVÅRDEN

5. Föregående mötesprotokoll läses
Föregående mötesprotokoll lästes och godkändes utan revideringar.
6. Övriga frågor anmäls
7. Linda delar med sig av sin professionella bakgrund
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På nästa möte delar Ulf med sig av sin professionella bakgrund.
8. Rapport Brukarrådet
Inget att rapportera. Nästa möte är den 26 februari kl.15.00–16.30. Willy och Erik går.
9. Aktivitetslistan
 genomgång av utförda informationer, tagna kontakter och nya kontakter,
fokusområde för våren 2019 Kyrkan
Aktivitetslistan gicks igenom. Till nästa möte byts rättsväsendet ut mot kyrkan (i
aktivitetslistan) och Linda delar ut posterna till de medlemmar som kan tänka sig ringa/maila
potentiella informationsplatser.
10. Val av grupp/grupper i Västra Regionen som vi besöker kommande månad:
(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).
Gruppen kör i nuläget informella informationer, t.ex. vid ”AA-relaterad information” och vid
praktiska möten.
11. Övriga frågor
a. Vakanta tjänarposter:
 Ordförande
Ingen nominerad
 Vice ordförande
Ingen nominerad
 kontaktperson mot andra KSI
Ingen nominerad
b. Material ”utifrån”
Anastazja kikar igenom vilket material vi kan tänkas behöva och medtar ett förslag till
nästa möte.
c. Vårens inspirationsdag/workshop i Halland
Nästa inspirationsdag/workshop föreslås läggas i Falkenberg. Willy pratar med någon
ur Falkenbergs-gruppen. Förslag på datum är den 11 maj kl. 11.00–14.00.
d. Landsmötet 2019
Willy rapporterar att Landsmötet inte vet till hundra procent om det fungerar att vår
kommitté kommer och informerar. Frågan har gått vidare till Förtroenderådet och vi
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inväntar svar kring om huruvida och i så fall hur vi kan informera om vårt arbete. Vi
har önskat två möten.
e. Mötesfrekvens VRSKI
Eftersom vi är så få medlemmar och informatörer och arbetet i kommittén är ganska
lugnt just nu beslutar gruppen att vi i nuläget kommer ha våra möten var 6:e-8:e vecka
istället för varje månad.
f.

Regionsmöte
På Regionsmötet pratades det om att informationsarbetet inte skall ligga på regionen
utan på kretsarna. Det lyftes av vår representant att vår kommitté inte bara kan släppa
sitt arbete då halva kommittén består av Hallänningar. Det behöver ju arbetas för att
successivt lägga över arbetet på Göteborgskretsen och sen kan Hallänningarna lägga
sitt krut på Hallandskretsen. Det behöver pratas med Göteborgskretsen om hur detta
kan göras. Nästa praktiska möte för Göteborgskretsen är den 2 februari kl. 11.30 på
Vårvädersgruppen. Willy pratar med P-O om dom kan åka upp.

12. Nästa möte
Nästa möte är 2019-03-09 kl. 12.30–14.30 i Johanneskyrkan.
13. Reflektion av dagens möte
14. Mötet avslutas med Torontodeklarationen följt av sinnesrobönen
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