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Plats: Digitalt på zoom
1. Ordförande Peter S öppnade mötet, Pia läste en text,
Peter S läste de l2rraditionerna.

2. Presentationsrunda-alla presenteratie sig.
3. Dagordningen godkänndes.

4. Röstberättigande: Kretsarna B st och Regionskommiten 2 st,
-_yttrandefrihet gavs til1 a1la.
5. Justerare: Pia och Elisabeth.

6. Föregående protokoll godkänndes.
7.

Anmällan av övriga frågor:

a. E-post
b . S ervicedelegater/Motioner.

t.Zoorn kontu kretsar
d.Anrai möten per år + st 2+2(fysiskvdigitalt), fastställa årets möten?
8. In post: Sen'icebladet och motionertta.

9. Rapporterna:
Krets,Kassör'.servicedel egatema. Förtroenderådet,
Delegerade sakfrågor: Dessa rappporter lästes upp och kommer bifogas

ined protokollet.

l0.Nomineringar av vakanta poster i regionen och tili central service.
fanns EJ några.

I L\al av tjanare: a ---- .
b Val av Tf sekretere till nästa möte blev Torbjörn Göteborg,
12.a. kretsarna uppmanas att skicka sina mailadresser
ordf orande@aa-vregion.se/utskick@aa-vregion.se

till

b. Sen,icedelegaternar'servicekonferencen beslutar om motionema, aila får
komma in med motioner, förtroenderådet kan avslå motionerna om de ej
är korrekt skrivna enl sewicehandboken.
c. Kretsarna tillgodoser ev egna zoom konton.
d. Frågan om digitala kontra fysiska möten i framtiden
bordiades, det fastlades att vi fortsätter med 4 regionsmöten per år.
13.Nästa möte: Göteborgskretsen Bl5-21kI 11:30-14:30 kommer att vara
antingen på zoom el1er fl,siskt(kommer i kalJelsen)

14.Mötet avslutades med att Peter S iäste sinnesrobönen.

Mvh: Tf Regionssekreterare Peter E mail: erlandssonpeter@hotmail.com
Justerat av Pia och Elisabeth. Tack för ett bra niöte. Peter.S Regordf

.

F{r*E:*r't från Göteborgskretsen inför regionmötet 30 januari 2021
Grupper
Göteborgskretsens består av 21 AA-grupper. Av dessa har 3 grupper ställt in sina fysiska möten p.g.a
den rådande pandemin och restriktioner för allmänna sammankomster. På vårt senaste kretsmöte
rapporterade samtliga närvarande GSR:er om ansträngningar som görs för att hålla avstånd och
rekommendationer till medlemmarna att avhälla sig från fysisk kontakt vid mötestilifällena.
Grupperna följer den nya lagen för allmänna sammankomster och har oiika lösningar för att
begränsa deltagarantalet till max 8 personer.
Kretsens arbete
Det planerade kretsmötet 14 november 2020 biev uppskjutet med anledning av de nya
restriktionerna och i stället hölls för första gången ett digitalt kretsmöte via Zoom 19 december
2020.16 deitagare från 7 oiika AA-grupper deltog och den alimänna uppfattningen om det digitala
formatet tycktes vara positiv. En nominering till kretsen blev godkänd av mötet -Torbjörn från En
Dag iTaget fyllde därmed den vakanta serviceposten som vice ordförande. Han kommer även att
tjana som tillförordnad kretsrepresentant till regionen för det kommande regionmötet eftersom
denna post nu blivit vakant.

Kretskommittdn har en arbetsgrupp för att jobba vidare på en ny plattform för Göteborgskretsens
hemsida. Att göra ändringar på den nuvarande hemsidan kräver programmeringskunskaper vilket
ofta är opraktiskt. Göteborgskretsen har nu ett eget Zoom-konto som grupperna har erbjudits
använda om de vilitillhandahålla Zoom-möten som alternativ tillfysiska möten. I dagsläget använder
2 AA-grupper, SOIK och kretskommitten detta konto. Det finns gott om utrymme för fler grupper att
a n si

uta.

Nästa Kretsmöte kommer att äga rum Iördagen 6 mars kl 11.30 och är ånyo planerat som ett digitalt

Zoom-möte.

12:e-stegskommitt6n
Kommittön har under coronapandemin ställt in sina regelbundna möten. Flertalet vårdinrättningar
har inte tagit emot besök från AA.
SOIK

Kommittdn för samarbete och information (SOIK) har haft en mängd aktiviteter under hösten. Ett
bokbord på Aleforsdagen i september fungerade mycket bra. Man har givit Zoom-oresentationer till
Iäkarutbildningen, tillsjuksköterskeutbildningen i Mölndaloch till Systembolaget på Landala Torg.
Det har även förekommit en hel del förfrågningarom AA-information från studenter som skriver
gymnasie- eller universitetsuppsatser. Även journalister har hört av sig med frågor om AA. SOIK kan
tack vare möjligheterna till digitala möten fortsätta med regelbundna sammankomster och dessa
annonseras fortlöpande på kretsens hemsida.
MVH

Johan

B

Sekretera re AA Göteborgskretsen

r

l*"retsr;.pilsrt från Å-kre{seir til Regionsmötet 30 janltar.
Mefleruc!- Amåt-Biltingsfors-Ed" i" nröte i'.reckan. 3 8 per-s, på ircten.Sieg,tradition,iema och
ari-eisrxa)ien.

Avstånd och handsprit. Vid behov uopdeining och oronrenadntöte.
Tillgäng till områdesmöten online och Zootr.

Trollhättan.4 möten iveckan 4-5 pers. Tisdag, torsdag. söndag kl 19.00. Lördagar kl, 10.00. Öppet
möte sista torsdagen i rnånaden. Traditiorrella grupper med talar och arbetsmöten.
Handsprit och avstånd.

Uddevalla. 3 möten i veckan, tisdag, torsdag kl 19.30 och lördag kl 10.00. 5-8 pers. på mÖten.
Handsprit och avstånd.

Stenungssundsgruppen, l- txöte iveckan på tirsdagar kl, 19.00-20.30. 6-8 pers. på rriöten,
Tradition, steg,tema och arbetsmöten.
Handsprii, avstånd och vid behov promenadmöten.

EllöslMorlanda gruppen. 1 möte i veckan. 6-12 pers, (rrax 8/rum med nya regler) på mötena.
Steg-,traditions- enligt irrnevarande månad och arbets-lsamvetsmöten vid behov. Handsprit och
avstånd.
Munkedalsgruppen. l- möte i veckan på söndagar kl 17.00-18.30.

I

pers. på möten. Steg,tradition

och arbetsmöten,
Handsprit och avständ.

Lysekilsgruppen, Antalet besökare har minskat väsentiigt pga Covid-19. Nu är det mellan 2-8
deltagare och vi har ett möte iveckan, otrsdagar kl 19.0C-20.30
Lokalen är trång när man ska sprida ut sig. Det komnrer rnga nykonriingar eller ätenvändare för
närvararrde.

Vi har inte skickat något bidrag under 2020. Ekonomin är god men vi awaktar hyreskostnader för

242i.
Brastadsgruppen. 1 möte i veckan på fredagar kl 19,00-20.30.

Har fått en större lokal lust för corona som härjar i världen vi har infört lite andra regler över hur vi är
placerade vid borden endast kaffekokaren får visstas i köket för att undvrka trängsel vi försöker att
hålla oss till I personer det varierar mellan 6-9 ser alltid till att vi har sprit på våra AA nröten.
Vi har hand om kontakttelefonen for Brastad, Lysekil, Munkedal och Tanum grupperna

Tanumsgruppen. 1 möte i veckan på måndagar kl 19.00-20.00. Alla våra möten är öppna. Vi trar
trllpassat oss FHMs rekomendationer, och 30 november gick vi över till zoom möter, men det finns
alltid folk i mötelokalen, nrax 8 srycker eller efter FHMs rekomendationer, för att vi skall kunna ta imot
nya och besökande eller folk sorr inte vill eller kan bruka nätet. Vi har haft besökande på zoom
möterna från Skåne, Stockholm, grupperna rundt om i A-kretsen och olika delar av Norge, väldigt
skoj. Har vart mellan 9-17 personer.
Har Stegmöten ut i från Stora boken. Tradition och arbetsrnöte 1 gång i månaden oclr
gruppsarnvetsmöten 2 ggr i året. Handsprit och avstånd gjäller i mÖtelokalen.
24 oktober hadde vi Stora boken seminar med 8 närvarande. Knut från Tanurnsgruppen var
föredragshållare, mycket lärorikt och inspirerande för oss som var där.
Vi har kontald med Tanums kommur.r 1 ggr i månaden, där vi kan erbjuda vår kunskap och korrtakter.
Vi jobbar också på att få knyta vår websida upp mot kommunens irrformations källor, websida m.m.
Vi har också fått knyta oss upp mot kontakttelefonen till Brastad, Lysekil och Munkedal.
Det tackar vi förl

Strömstadsgruppen. 1 mote i veckan. 4-8 personer på mötetta.
Vi har möten på torsdagar kl 19.00 - 20.00. Öppet mote sista torsdagen i månaden. Steg,tradition och
arbetsmöten. Brukar en större lokal, så vi har gott om avstånd. Handsprit brukas.

L

§&app*r{ Haliandskretsen
ii.ö,ctbr.iiiiii g;ilr: 9-' :
Rapporter från grupperna. alla grupper förut 2 funkar bra i kretsen.
Kassa 19168kr. varav skickas 11200i<r till regionen och 4800kr iili AA Sverige.
I{retskommites möte 511-27 inför nästa krersmöte.
Nästa kretsmöte blir den 13l2-2L digitalt.

Mvh
Elisabeth/ Peter Hal] andskretsen

Rapport ifrån Skaraborgskretsen
Vi har kretsordförande och krets sekreterare.
Vj irar iraft ett digitalt n'röte den 2l noveraber 2020.
Vi var 4 personer som deltog. Skara gruppen, Lidköping och Centrumgruppen.
Vi diskuter:ade mycket om Corona och mötena.
Varje grupp stvr hur sin grupp gör själva. men följer rekommendationerna ifrån
FTR i Stockholm.
Ha möten fast ha endast Stängda möten på grund av Corona.
Ha max B personer och gruppen kan dela upp deltagare så är det okej.
Ha en stoi mellan deltagande
Skippa kaffet eller om kaffe serverar så får 1 person ta hand om kaffet och diska
kaffekopparna. Oppnaren som tar hand om kaffet.
Falbygden är stängd på grund av Corona.
Kretsen kommer åka runt till olika grupperna i Skaraborg och tar kontakt med
gruppen för att föranmäla att kretsen tänker komma dit. Ar inställt på grund av
Corona.
Nästa krets möte är den 202 -2021i Lidköping, kan är,en ändras på grund av
Corona.

Mvh
Maria Krets sekreteraren

Rapport av delegerad sakfråga ifrån Regionmötet 17 Oktober 2020 Skara.
Tjänare roterar ut och adresser blir inaktuella.
Det är önskvärt att alla grupper har en fungerande emailadress.
Kretsen bör ha tillgång till en uppdaterad kontaktlista.
Kretsen har oftast detta genom sekreterare, eller annan utsedd tjänare i kretsen.
Listan är till för utskick til1 de som berörs.
Detta ligger i kretsens uppdrag.
Det kan behövas en förankring och siznlighet av detta uppdrag.
En anonym emailadress på regionens hemsida kan belysa detta.
Kretsen har ett eget utrymile på regionens l-remsida där Bl.a kontaktmejl kan visas.
T. ex kretsnarnn@ gmail. com.
WM Fredrik hjälper oss med detta. men påminner oss också om att finna en ordinarie
webhmaster
snarast.
M kan sätta upp mejladressen på regionens hemsida, Lämpligen med kretsens namn.
T. ex. kretsnan-rn@ gmail. com
Kretsen kan mejla adressen tili :
ordf orande@aa-vregion. se eller webmaster@ aa-vregion. se
I samråd. Fredrik, Klas och Peter,
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r'.i i'ral iart :,iä11;i irr ;iit i--,å grui:i 3v pandemin
Så vi får ta nya tag så fort samhället tillåter
Vi har anmält oss till SK 2021
N4ed väniig häisning Per-Oiof och Will3r

.

Här kommer kassarapporten för den gångna perioden.
Eget kapital 17llA-2020 19.781.28 kr
intäkter 17.950.00 kr
Utgifter 14.501.50 kr
Eget kapit al 2Bl 1-2021 23.229.78 kr
Spec. på intäkter och utgifter kommer senare.
lvw.- Bosse R Kassör V-regionen

Rapport från FR den 2Bl1 202t
Pågrund av rådande Pandemi så fortgår nu aiia möten inom central service,
digitalt eller via telefon. Alla FRs möten. A1la Stvrelsen för AA Sveriges möten och
samtliga komittder arbetar digitalt med undantag för något.2 personers möte.
Servicekonferensen kommer förmodligen bli digital och a1lt är förberett för detta
ändamål, slutgiltligt besked om Servicekonferensen ska bli digital ges senast I
slutet på februari.
Vi tittar på intäkter och hur vi ska ställa om med olika saker under den rådande
pandemin. Ekonomin i sin helhet är under kontroll d v s Frivilliga bidrag kommer
in.

Väldigt många AA-möten ligger digitalt och AA-möten online växer stadigt.
Ny kommittde är bildad - FRUK - Inventeras för arbetsuppgifter men handlar en
hel del om utbildning och kunskap när det gäller att få t e x traditior-rsenliga AAgrLlpper
Nya n-redlemmar strömmar in via online- grupPer.
Hemsidan reviders samtidigt som en projektgrupp för en helt ny
hemsida Startas. Personer som är van att leda stor projekt och är intresserade av
att arbeta med AAs hemsida sökes - anmäl til1 servicekontoret

N1röversättningar av koncept samt boken "Our Great responsibility"
Mvh Per W Representant för Västra regionen i, FR.

