Protokoll Göteborgskretsen 13/5 2017
1. Mötet öppnas av ordförande Tord och traditionerna lästes.
2. Sekreterare för mötet väljs Ia.
3. Presentationsrunda samt deltagarlista skickades runt. 32 deltagare varav 13
GSRer.
4. Dagordningen godkändes av mötet. Till justerare valdes Pernilla, YPAA samt
Lasse, En Dag I Taget.
5. Övriga frågor anmäldes:
a) Hannah telefonlista
b) Tord Möteslista
c) Tord bokbord
d) Johan bokmässa
e) Tord, service
f) Jan F länk 1177.se
g) Kristoffer, religion och AA.
6. Koncept 8 presenteras av Hanna samt Tradition 8 av Johan Ö. Nästa kretsmöte
presenterar Anna L Tradition 9 och Pernilla Koncept 9.
7. Rapporter:
a) Kretstelefonen, det har inte kommit mycket samtal. En del samtal är från
anhöriga. Susanne tar kretstelefonen till nästa möte.
b) Tord, Tage och Peter J brukar tömma postlådan som kretsens post går till.
Service bladet har inkommit till kretsen.
c) Peter J, bokansvarig för kretsen meddelar att om du eller din grupp vill köpa
AA litteratur kan du kontakta Peter. Frakten kan ju kosta en del och då slipper
du den kostnaden då kretsen står för den. Det finns även ett boklager i
Vårväderslokalen där du kan köpa direkt.
d) Kassör, Tage presenterar ekonomisk rapport för kvartal 1 2017. Sänd gärna
hattpengar kontinuerligt och skriv tydligt från vem/vilken grupp när ni sänder in
pengar. Utgifter 28 095 kronor inkomst 30 414 kronor. Se bilaga 1.
e) Västra regionens servicedelegat, Åsa Ö presenterar AA-strukturens
uppbyggnad. Åsa har deltagit på den senaste servicekonferens och talar om
vikten av gruppernas röst. Grupperna är det högst beslutande organet. De
beslut som fattas under servicekonferensen är väl förberedda. En värld, ett
AA, ett Hjärtats språk var tema för servicekonferensen, likaså tema för AAs
landsmöte. Alla GSRer har i utskick fått servicekonferensens motioner samt
protokoll. Finns även att läsa på AA.se hemsida. Önskan om fler

servicedelegater i Västra regionen till nästa år. Vill kretsen att vi anordnar vår
gemensamma välfärd? Mötet bifaller denna förfrågan.
f) Webmaster hälsar och uppmanar att fortsätt uppdatera ändringar om nya
GSRer adresser osv.
g) Kretsens regionrepresentant, Hannah rapporterar att senaste möte i Skara var
de 25 deltagande. De talade om ”Tredje benet” servicehelgen samt
telefonjourlistan i Sverige. Bokmässan talades om. Per W nominerades till
förtroenderådets representant. Kassör och ordförande roterar ut i december.
Leif valdes till webmaster i regionen. Mötet avslutades med workshop.Nästa
möte 10 juni i Vänersborg. Höstens möte blir på Gullbranna. Det kommer att
gå en minibuss till nästa regionmöte, anmäl till Tord. Rapport från regionen går
att läsa på aa-vregion.se.
h) Regionens kommitté för samarbete och information presenteras av Hanna.
Rapporten finns som bilaga 3.
i) 12stegsinformation av Lasse, de har möte varje månad samt protokoll finns att
läsa på AA Göteborgskretsens hemsida. Nästa möte 22 maj i
Mölndalsgruppen.
j) Regionskommittén, Bosse rapporterar om servicehelg ”Tredje benet”.
Kommittèn har besökt en grupp i Halmstad för att få med i Västra regionens
arbete. Rapport finns att läsa på västra regionens hemsida. Ordförande och
kassör roterar ut i december 2017. Det finns inga vice till dessa poster. Johan
informerar om att läsa på AA.se hemsida, lediga serviceposter där du kan läsa
om vilken servicepost just du kan ha.
8. Inga nomineringar eller val till kretsen. Ordförande roterar ut, sekreterare, vice
kassör samt webmaster.
9. Nomineringar till regionen: Vårvädersgruppen nominerar Bosse L som
servicedelegat för Västra regionen. Ordförande läser upp hans presentation.
Nästkommande kretsmöte röstar vi, grupper GSRer om Bosse kan bli vald
som servicedelegat.
10. Övriga frågor:
a) Telefonlista till kretstelefonen. Anmäl till webmaster om du vill delta eller
avanmäla dig från den. Det finns även behov för en vårdcentral i Tuve
att kunna kontakta AA och de kan använda samma lista.
b) Ny möteslista kommer att tryckas. Anmäl ändringar till webmaster.
kretskommitten@aa-goteborg
c) Bokbord i Halmstad, vem/vilka ansvarar för detta i år? Anmäl dig/er till
kretskommitten@aa-goteborg
d) Bokmässan i Göteborg till hösten. AA kommer att representeras, Johan
informerar att monter behöver byggas och bemannas. Vi behöver folk
som kan vara behjälpliga med detta. Vem/vilka önskar delta? (4 dgr, 10
pers?) Temporär sammankallande Johan Ö.
e) Tredje benet talades det om och olika erfarenheter från servicehelgen.
- Det finns bra att läsa om service i AA i servicehandboken. - Det finns
så mycket service jag inte visste om. - Det hjälpte till att göra min
hemmagrupp bättre. Nästa år 2018 kommer det att bli en ny
servicehelg.

f) Kan vi lägga in aa-goteborg.se som en länk till Västra Götalands
regionens hemsida? AA.se är AA i Sveriges officiella hemsida. Det är
där du kan läsa om AA. Göteborgskretsen ska inte besluta i denna
fråga.
g) AA och religion? Det har framkommit att en grupp haft handpåläggning
i samband med möte. AA är inte religiöst.
h) Nästa möte lördag 26 augusti i En Dag I Tagets lokalen kl. 11.30 –
14.30.
i) Mötet avslutas med sinnesrobönen.
Protokollet skrivet av Ia S.
Bilaga 1: Kassarapport
Bilaga 2: Regionens rapport
Bilaga 3: VRKSI rapport

Anonyma Alkoholister
Kommittén för Samarbete och Information Västra Regionen
Rapport från kommittén för Samarbete och Information – till kretsmöte 2017-05-13
Medlemsantalet i kommittén består av drygt 15 medlemmar, blandat kvinnor och män, tid i
nykterhet och tidigare service erfarenhet. Kommittén träffas ca 1 g/mån för avstämning,
planering och uppföljning. Vår nästa träff är 20 maj kl 10:00 i Varberg Hotell Gästis, möte
och en intern Workshop där vi går genom vad vi gör i kommittén och hur vi gör det. Alla som
är intresserade är hjärtligt välkomna!
Fokusområde för våren, vad gäller bearbetning är Kyrkor och församlingar, samt
gymnasieskolor. Bearbetning betyder att vi ringer och mailar olika kyrkor och församlingar
och erbjuder dem samarbete och information.
Vi tar hela tiden emot alla informationer oavsett om de ingår i vårt fokusområde samt
fortsätter att bearbeta redan aktuella kontakter.
Vi har massor att göra och har fortfarande behov av mer kommittémedlemmar!
Informationer sker på dagtid oftast. Kom med på vårt nästa möte och bli inspirerad! Den här
sorten av service är det nästa viktiga efter direkt 12-stegs arbete.
Vi hjälper och stöttar varandra i kommittén, lär varandra. Vi är aldrig ensamma, och det finns
inga krav eller måsten. Det enda vår kommitté har för syfte, är att hjälpa den alkoholist som
fortfarande lider.
Lite speciellt glada är vi för att vi har fått ordna presentationsmöten med läkarprogrammet,
där läkarstudenter har fått ta del i AA-möten. Vi har även stående informationer på
Apotekarprogrammet i Göteborg och nyligen även i Socionomprogrammet. Detta är något vi
arbetat för länge och som vi ser i kommittén som något stort och viktigt. Vi tror i
förlängningen detta kommer att hjälpa den alkoholist som lider, att nyutbildade läkare,
socionomer, sjuksköterskor och apotekarna har hört talas om AA.
Den 22.4 hade vi en Inspirationsdag i Borås för att berätta mer om vårt arbete, vad vi gör
och inte gör. Dessa workshops håller vi varje vår och höst som ett led i att informera AA
medlemmar om oss och denna formen av service i Västra. Till hösten kommer vi att ha en
Inspirationsdag i Göteborg, datum och tid kommer.
Vi kommer att ha ytterligare ett möte före sommaren, troligtvis i början av juni. I
anslutningen till det mötet har vi lite samkväm, pick-nick och möten mellan möten. Datum
till detta kommer.

Jag är ansvarig…
Närhelst, varhelst någon ber om hjälp vill jag att AA skall finnas till hands,
och för det är jag ansvarig

Anonyma Alkoholister
Kommittén för Samarbete och Information Västra Regionen
Till hösten går vi till ett nytt fokusområde igen, Vården. Där har vi påbörjat samarbetet med
en vårdcentral i Göteborg och förhoppningsvis kan göra samma med andra. Tänk om all
vårdpersonal hade hört om AA; vad AA är och inte är.
Hanna L.
Sekreterare 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

Inspiration Västra Regionen
Åsa Ö, Servicedelegat
servicedelegater@aa-vregion.se

AA SVERIGES SERVICESTRUKTUR – VÄSTRA REGIONEN
Västra regionen, Västra Götaland och Halland
Sverige
ca 480 grupper

6 regioner
April varje år
6 – 7 möten/år

GRUPPER

57 grupper

KRETSAR

5 kretsar
2 aktiva

REGIONER
SERVICEKONFERENS
FÖRTROENDERÅD

143 möten/vecka
4 möten/år

Västra regionen träffas 4 gånger/år, alla är välkomna
3 servicedelegater
2 vakanta
1 representant

Regionskommittén
Ordförande
Johan
(dec-17)

Kassör
Bosse
(dec-17)

Sekreterare
Christina
(-18)

Webmaster

VRKSI Ordförande
Axel
(dec-19)

Servicedelegat, Åsa –
(jul-19)

Servicedelegat, vakant

Servicedelegat, vakant

Gbg-kretsen, ordf. Tord
(nov -17)

Skaraborgkretsen, på g

A-kretsen, ordf. Lena
(jan-18)

Leif

(feb-19)

Servicedelegater – en resurs för grupper/kretsar
Länken mellan grupper och kretsar i regionen och länken till resten av AA Sverige

ü Delta ute i grupper/kretsar - vara en resurs
ü Fått mandat att föra talan för regionens grupper på
Servicekonferensen
ü Länken mellan krets/region/SK/AA Sverige

Servicedelegater – jag kommer gärna till er krets/grupp!
Kontakt: servicedelegater@aa-vregion.se

• Vår gemensamma välfärd (20 min/2 timmar/heldag)
• Inspirera till service och delaktighet i AA genom de Tolv
Traditionerna, litteratur och AA:s tillgängliga broschyrer.
• Stöttning vid praktiskt möte och gruppsamvetsmöte

Motioner i AA Sverige
Enskild medlem, grupp, krets eller region vill ha en förändring

(du kan läsa mer om hur en motion skall skrivas mm på sidan 39 och sidan 41 i Servicehandboken eller fråga
Servicedelegater – servicedelegater@aa-vregion.se)

• Skicka en motion till Servicekontoret senast 1 december
• Alla motioner presenteras i Servicebladet före den 15 januari
• Grupperna diskuterar motionerna och fattar beslut enligt
gruppsamvetet
• GSR återkopplar till Servicedelegaterna
• Det är Servicedelegaternas uppgift att diskutera motionerna med krets
och region
• Regionens Servicedelegater tar med sig regionens intentioner till
Servicekonferensen
• Motioner hanteras i utskott och beslut fattas
• Rekommendation eller Bindande beslut går till Förtroenderådet för
verkställande. Förslag går till grupperna
• Servicedelegaten återkopplar till region, krets och grupper

Förslag till grupper/kretsar
• Självförsörjningen, 20:an är mindre värd, går det att lägga
mer i hatten? Sänd vidare enligt 60/30/10!
• Bulletinen, prenumera som medlem och i gruppen på ”möte
mellan möten” ( kostar enbart 160kr/6 nr/1 år)
• www.aa.se - vår hemsida. En fantastisk resurs! Filmer,
broschyrer, protokoll och information
• Vår litteratur, bäraren av
AA:s budskap, köp in till gruppen,
läs själva och tillsammans och
promota!

Servicearbetet i Västra Regionen – 2016
• Långsiktigt arbete på regionmöten att förankra de tre
legaten – halva tiden ägnas åt att lära mer genom
grupparbeten
• Skapade många talardagar/kvällar, workshops, konvent
runt om i regionen
• Nyhetsbrev som skickas till alla medlemmar som vill ha 1
gång/månad (Göteborgskretsen)
• ”Tredje benet – det är kul med service!” En hel helg
tillsammans i service 28-30 april 2017

VRKSI - 2016
Näst efter 12:e stegsarbete är Samarbete och Information till de
professionella det viktigaste AA kan göra för att efterleva den
5:e traditionen!
Kontakt: info@aa-vregion.se - för nästa kommittémöte se
Göteborgskretsens hemsida www.aa-goteborg.se

• 40 utförda tillfällen (2016)
• Ca 20 tjänare
• Inspirationsdag 2 g/år

12stegsverksamhet - 2016
• Samarbetskommitté i Göteborgskretsen, träffas 1
gång i månaden
• Grupper besöker varje vecka tre st. avgiftningar i
Göteborg
• Dessutom Varbergs sjukhus, Falköpings lasarett och
Kungälvs lasarett
• Öppenvård, behandlingar besöks på förfrågan

Exempel på aktiviteter – 5:e Traditionen
Till den som alkoholist som lider
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Vara en förebild: arbeta med ditt eget
tillfrisknande i de 12 stegen, ha en sponsor
och var en sponsor och gör service - inte
vara hemliga i våra möten med andra!
Bemötandet och välkomnandet på 1:a
mötet
Ge nykomlingen en Stora
Bok/nykomlingskuvert
1:1 / Sponsorskap
Se på mötesformatet i din hemmagrupp –
försök se allt som en nykomling – tala om
AA:s lösning, de 12 stegen
Bokbord i gruppen och på kretsmöte
Tala om litteraturen i mötesformatet
Sänd in delningar till Bulletinen
Nyhetsbrev fyllt med matnyttig
information

•

•

•
•

•
•

Anordna talardagar, temakvällar,
servicedagar, serviceseminarium,
konvent ,stormöten
12-stegs/regelbundna besök
och/eller AA-grupper på sjukhus,
avgiftningar, behandlingar, öppen
vård, anstalter och andra
institutioner
Samordna ovan besök
Arbeta för att AA:s struktur är
”fungerande” (kretsar, regioner,
gruppsamvetsmöten, VGV)
Telejour – (se till att kontaktuppgifter
är uppdaterade hos Telejouren)
Annonsering i lokalpress, radio

Exempel på aktiviteter – 5:e Traditionen
När vi går via 3:e part/ professionella – kontakta info@aa-vregion.se
•
•

Bulletinen, broschyrer och Stora Boken på
bibliotek, vårdcentraler, socialkontor

•

På våra egna arbetsplatser med hjälp av KSI

•

Bearbeta media – få in fler artiklar,
radiosamtal

•

Söka en ”Vän till AA” som är van vid media

•

Exempel på bra material

Inspirera till lokala eller regional kommittéer
för Samarbete och Information

Vara med i större sammanhang som ex.
Bokmässan med bokförsäljning,
Socialtjänstdagarna etc

•

Plånbokskort ”Har du tappat
kontrollen över ditt drickande”

•

Fyrsidig folder ”Har du tappat
kontrollen över ditt drickande”

•

Kuvert med innehåll att lämna ”Till
mina kontakter i vården”

•

Broschyren ”En medlems syn på AA”

•

Broschyren ”AA som en resurs för
dig som arbetar i vården”

Utmaningar framåt
Södra Halland, tidigare med i Södra regionen
Bristen på Servicedelegater
Små grupper i mindre byar/städer som stagnerat
Antalet möten minskar
Informationsflödet – svårt att nå
ut till medlemmar
• Bristen på kunskap om AA:s lösning
= de Tolv Stegen
•
•
•
•
•

AA Göteborgskretsen
Ekonomisk rapport kvartal 1
Händelse
Datum
Utgift
Inkomst
Belopp
Ingående balans
170101
10 577,14
Bidrag Centrum GBG
170102
2 800,00
13 377,14
Sisters GBG
170103
353,00
13 730,14
PG avgift
170104
751,50
12 978,64
En dag i taget
170109
1 247,00
14 225,64
Kungälvsgruppen
170109
800,00
15 025,64
Klintgrupper
170113
800,00
15 825,64
Litteratur Anne J
170113
90,00
15 915,64
Litteratur Peter J
170117
90,00
16 005,64
Marklandsgruppen
170126
3 008,00
19 013,64
Litteratur Peter J
170126
60,00
19 073,64
Frölundagruppen
170127
616,00
19 689,64
En dag i taget, litteratur
170130
795,00
20 484,64
Partillegruppen
170130
600,00
21 084,64
Alegruppen
170131
500,00
21 584,64
Roland O
170202
2 000,00
23 584,64
Klintgruppen
170202
175,00
23 759,64
Litteratur
170206
300,00
24 059,64
Litteratur
170207
205,00
24 264,64
Fikakrets
170209
401,30
23 863,34
Väsergruppen KBA
170213
1 000,00
24 863,34
Bidrag servicekontoret
170213
5 000,00
19 863,34
Bidrag AA V-region
170213
8 000,00
11 863,34
Sisters
170216
530,00
12 393,34
Litteratur vårväder talardag
170220
2 770,00
15 163,34
Förlust vid fsg av litteratur
170220
440,00
14 723,34
Inköp bläckpatron
170224
449,00
14 274,34
Oskarfredriks
170227
1 392,00
15 666,34
Alegruppen
170227
500,00
16 166,34
Litteratur Kungälv
170227
440,00
16 606,34
Bidrag Centrumgruppen
170228
4 400,00
21 006,34
Inköp litteratur
170303
2 808,00
18 198,34
Bidrag Göteborgsgruppen
170306
1 000,00
19 198,34
Bidrag Sisters
170307
503,00
19 701,34
Bidrag Alegruppen
170307
500,00
20 201,34
Sara J
170309
420,00
20 621,34
Inköp litteratur
170310
1 858,00
18 763,34
Bidrag till servicekontoret
170313
3 000,00
15 763,34
Bidrag V-regionen
170313
5 000,00
10 763,34
Webbhotell
170317
387,50
10 375,84
Klintgruppen februari
170320
560,00
10 935,84
Klintgruppen januari
170320
175,00
11 110,84
En dag i taget
170331
1 200,00
12 310,84
Insättning ?
170331
405,00
12 715,84
En dag i taget
170331
180,00
12 895,84
Kvartal 1 2017
28 095,30 30 414,00

Överskott 170331 2895,84kr
Kassa saldo 170331 12895,84

1

Litteratur fsg Litteratur inköp

90,00
90,00
60,00
795,00

300,00
205,00

2 770,00
440,00

2 808,00

420,00
1 858,00

4 730,00

5 106,00

