
Protokoll Västra Regionen Möte Göteborgskretsen.
Digitalt Zoommöte. Lör 210508 genomfört kl. 11.30-13.30.

1. Mötets öppnande – Pia digital kontroll och standby.
Ordf. Peter Läste: De tolv traditionerna och Torontodeklarationen.

2. Presentationsrunda. 10 närvarande. Bif. utförliga protokollanteckningar.
3. Godkänd dagordning.

4. Röstberättigade: 2st regkom. 5st kretskom. samt yttrandefrihet.
5. Justerare för dagens protokoll: Pia och P-O.
6. Godkänt föregående mötesprotokoll

7. Anmälan övriga frågor:
a) Grupper som fjärmar sig från strukturen.
b) Uppföljning av e-post.
c) Ansvar inför pandemilagen.Sammanslutning.

8. Inkommen post: Servicebladet.
9. Rapporter. Kretsar, Kassör, Servicedelegater, Förtroenderådet,FRNK. Bif. Protokoll.

10. Inga Nomineringar till vakanta serviceposter i Västra Regionen. Vice Regionordf.
Sekreterare, Kassör, Webbmaster. Samt vice till dessa.
Central service : https://aa.se/medlemmar/aa-i-sverige/vi-soker-tjanare

11.Inga Val av tjänare till vakanta serviceposter i Västra regionen samt central service
11a. Tillförordnad sekreterare, nästa möte Irene A-kretsen.

12. Övriga Frågor. Disskussionsfrågor. Bif. protokollanteckningar.
13. Nästa möte. A-Kretsen Lör 210508 11.30-14.30
Vid fysiskt möte meddelas plats i inbjudan.

14. Mötet avslutas med sinnesrobönen.
Tack för ett smidigt, trevligt och effektivt Regionmöte.
Tack för Service.

Tf. Sekreterare: Thorbjörn Göteborgskretsen.
Regionordförande: Peter. 2apetter@gmail.com

Justerat av Pia och P-O.



Protokollanteckningar!
(OBS! Ej avstämda på individnivå). 

Presentationsrunda
 Peter S, västra regionens ordf.  A-kretsen. 
 Pia S, ordf Göteborgskretsen. 
 Anna L, ordf. Hallandskretsen. 
 Irene, tf representant för A-kretsen.  
 Nisse K, representant Skaraborgskretsen.
 Per-Olof, servicedelegat för västra regionen. 
 Peter E, representant för Hallandskretsen. 
 Torbjörn W, regionens tf sekreterare. 
 Ulla, Förtroenderådets nomineringskommitté.  
 Willy, Servicedelegat för västra regionen. 
 Per W, Förtroenderådet (intermittent närvaro p.g.a. annat parallellt pågående möte)

Anmälan av övriga frågor
Peter S anmäler Torbjörns fråga gällande vem som bär straffansvar vid brott mot 
pandemilagen (fler än 8 personer i lokalen). 

a) Grupper som fjärmar sig från strukturen
b) Uppföljning av e-post
c) Ansvar inför pandemilagen

Inkommen post
Endast servicebladet

1. Rapporter
            Kretsar

 Nisse K, Skaraborgskretsen: senaste kretsmötet 20/2. Inget nytt. 3-4 grupper i kretsen.  
 Peter E, Hallandskretsen: kretsmöte genomfört den 12/4 online. Motionerna diskuterades 

samt för-/nackdelar med fysiska kontra digitala möten. Kretsens grupper kämpar stundtals 
med gruppdeltagare men det finns ljuspunkter – hoppas på vändning. 

 Pia S, Göteborgskretsen: kretsmöte hölls i mars, nästa i maj (innevarande månad). Tre av 21 
grupper har ställt in sina möten p.g.a. pandemin. Respektive GSR presenterade sina gruppers
åtgärder för att efterleva restriktionerna, vilket överlag verkar efterlevas. Lite sämre 
uppslutning vid senaste mötet: endast 7 grupper närvarade, trots insatser att öka deltagandet.
Ny hemsida är äntligen på gång att publiceras. En medlem har efterfrågat VGV vilket är 
under förberedelser. En grupp i östra regionen skall strax hålla i ett VGV online och Pia 
hoppas kunna närvara för att få en uppfattning av hur det digitala bildspelet ser ut. Kretsens 
servicedelegater är tillfrågade om ett fysiskt möte för att gå igenom en tänkt presentation. 
Kretsens 12-stegskommitté har ställt in sina möten tsv. eftersom alla uppdrag är inställda 
p.g.a. pandemin. SOIK har emellertid fortsatt med sitt eftersom de kan göra sitt digitalt, hos 
bl.a. Systembolaget, folkhögskolan, sjukvårdspersonal under utbildning, m.fl. 

 Peter S i egenskap av tf sekr samt Irene som tf representant för A-kretsen: kretsmöte hölls 
27/2 då en ny kassör valdes in. Beslut att öppna e-postadress (finns på reg sida), uppmanade 
kretsens grupper att sätta upp egna. Motionerna diskuterades och lämnades vidare till 
servicedelegaterna. Närvarade 8 deltagare varav 4 på plats och 4 digilat. Dålig uppslutning 
men det som skulle gås igenom gicks igenom. Irene blev vald till e-postmaster. 



            Servicedelegater
Inbjudan att hålla i VGV hos Göteborgskretsen. Delegaterna har förvisso ingen tidigare 
erfarenhet av att göra detta digitalt men ska söka kunskap hos andra. Deltagande vid digital 
servicekonferens: alla motioner behandlades. God stämning. Protokoll finns på AA:s 
hemsida. Per-Olof tillägger att konferensen var mycket bra: började kl. 16 fredag och höll på
till 22. Lördagens konferens varade 09:00 till 2130 och söndagen 09:00-15:30. Många goda 
diskussioner med människor från hela landet. Extra intensivt p.g.a. att förra årets möte också
skulle tas igen. Nya delegater behövs då nuvarande roterar ut; Per-Olof rekommenderar 
serviceuppdraget som han tycker är mycket givande. 

Anna L frågar: gick det att behandla alla frågor? Vilka var de vktigaste besluten?  Per-Olof svarar: 
alla motionerna gicks igenom och alla beslutsmotioner fick beslut, en del minoritetsröster fick 
majoriteten att vända. Godkänt (men i skrivande stund ej signerat) protokoll, 25 sidor långt 
(godkänt) som finns på AA:s hemsida och innehåller all info. 
           
            Förtroenderådet

Ulla informerar att övriga medlemmar är på ett parallellt möte och att de kan komma att 
bryta in när de har paus men hon tar ordet tsv. Det råder stor brist på servicevilliga i 
regionen, genomgående i hela strukturen ner till gruppnivå. Vi måste sponsra in folk i 
service! Östra regionen har för kännedom ingen i förtroenderådet, trots att det är den största 
regionen. Alla kommittéer behöver folk. Pandemin ger trots allt möjligheterna att träffas på 
distans, utan att behöva resa, vilket för med sig att AA sparar pengar på detta vis. Styrelsen 
behöver nomineringar till en suppleant och en ledamot, finns info om detta i servicebladet. 
FRUK – ny kommitté för intern ”utbildning och inspiration” för att främja service. 
Servicehandboken ska innehålla en uppdragsbeskrivning. Syftet med FRUK läses upp: 
kunskap om service, öka intresse för detta, vara ett forum, genomföra servicemöten, löpande
ansvar för VGV, hjälpa grupperna anordna utbildningstillfällen (digitala och fysiska), sprida 
info, utveckla digitala plattformar, etc. Kommittén ska ej ta över från servicedelegaterna 
gällande VGV, bara utveckla underlaget. Kommittén vill ha en stående inbjudan till 
regionmötet. Peter S funderar på om man kan rapportera länken till servicekontoret. Tsv. 
skickar Peter länken direkt till Ulla. Bra att vara med så ofta det går, när det i alla fall sker 
digitalt som i dagsläget. Inbjudan finns emellertid på regionens hemsida (dock utan länk) 
samt AA-hemsida – kontakta Peter för att få aktuell zoom-länk.

Peter S ska infoga kommitténs senaste protokoll till detta.     
Förtroenderådets Per W bryter in från förtroenderådets möte där det nu råder paus: bifogad rapport 
förtydligas. Det finns uppdrag i servicekontoret i form av en anställning om 60%. Tre sökande till 
tjänsten i nuläget, därav en från Västra regionen. Omfattningen kan bli 100% senare. Bra med 
många sökande, olika kompetens behövs. Alla uppmanas att sprida info om att tjänsten ligger ute. 
Per W gör även han sin sista servicekonferens och roterar ut 30/6, Sten-Inge kommer då att rotera 
in.  
Pia tackar Per för service. Påtalar geografiska problem med att rekrytera/nominera till jobbet på 
servicekontoret (som ligger i Stockholm).

Nomineringar till vakanta serviceposter i V-reg samt central service
Peter S: Vår Webbmaster har ingen nytt att rapportera, hoppas på avlösare. Inga 
nomineringar från kretsarna till någon av nedanstående poster. Peter ändå positivt 
överraskad över att regionen trots allt ändå håller ihop. Problemet är kontinuiteten i arbetet, 
att det saknas struktur/rutin. Vi kan inte göra mer än vad vi gör och vi gör så gott vi kan. Ta 
med info om vakanserna till grupperna. 

Irene angående uppdraget som webbmaster: vad är det för program som hemsidan skapas i? Peter S.
osäker, ska söka info och återkomma. Torbjörn gissar att det är ett mycket enkelt program, givet att 
utseendet på regionens hemsida är mycket likt Götegborgskretsens nya hemsida, som han själv 



skapat större delen av. Behövs alltså inga kunskaper i ”kodspråk” eller så, verktyget är ”modulärt” 
ungefär som Powerpoint.

--PAUS 10 MIN-- (Mötet återupptaget 12:41)

Peter S. hoppas på att det kommer nomineras en sekreterare så att regionen kan göra ett bättre jobb. 
Nisse poängterar att Bosse roterar ut som kassör. Peter S. menar att han ”håller i” tsv. men behöver 
avlösning.  
a) Vice regionordförande
b) Sekreterare
c) Kassör
d) Webmaster
e) Vice till ovanstående

Övriga frågor
a) Grupper som avskärmar sig från strukturen. 
Peter S: AA är ”en organisation med minsta möjliga organisation”. 1:a, 2:a och 3:e legaten är alla 
lika viktiga men många medlemmar fastnar i 1:a och 2:a. 3:e legatet uteblir oftast men det är ju 
detta legat som leder fram till de 12 traditionerna. En bra nykterhet finns att finna i service. Viktigt 
att man förmedlar meningen med service, insikten i vikten av det, att vi inspirerar till service. ”AA-
gruppen: där allting börjar” är ett bra underlag. 
(Ordet lämnas fritt)
Per W: AA:s budskap är Stora Boken och grupperna är självständiga. Det är sorgligt när budskapet 
inte går fram på ett möte och ”hur det fungerade för mig”. Om man gör som det står i litteraturen så 
tillfrisknar gruppen och kommer att ingå i strukturen. Det finns ingen skam i att försvara AA:s 
budskap på ett möte. Servicedelegaternas uppdrag är att underlätta detta för grupperna, genom 
exempelvis genom att hålla i VGV. 
Nisse: problemet ligger inte hos ”normalgrupper” som ingår strukturen. Problemet ligger i grupper 
som nonchalerar organisationens struktur och budskap. Finns exempel på grupper som struntar i 
pandemilagen men med svar att ”min grupp och min högre makt” har beslutat att strunta i och stå 
över svensk lag. 
Pia: Tråkigt att pandemilagen nonchaleras, 4:e traditionen gäller alltjämt. Göteborgskretsen jobbar 
med att ta kontakt med alla grupper som ingår i listan och ta reda på aktuella kontaktuppgifter (e-
post, telefon). Om inga uppgifter finns – finns ens gruppen (är den aktiv)? Hur funkar det med 5:e 
traditionen om grupp står med på möteslistan men inte håller öppet? Pia ska i nästa vecka försöka 
komplettera listorna. Att besöka alla grupper känns inte aktuellt samtidigt som pandemin pågår men
när restriktionerna lättas ska kretskommittén ta itu med det. Om grupperna aldrig kommer till 
kretsmötet, ska de ingå i kretsen då?
Nisse: senaste kretsmötet tog kontakt med ovan nämnd grupp (som anser sig stå över 
pandemilagen) och ska försöka träffa gruppen. Medlemmar och nykomlingar kan omöjligtvis 
rekommenderas att gå till mötet eftersom det finns risk för smitta.
Peter S: frågan spiller över på annan övrig fråga, den om straffansvar inför Pandemilagen. Här har 
frågan ställts till Ylva på servicekontoret som inte hade något konkret svar, mycket p.g.a. AA:s 
speciella struktur. Ansvarsfrågan kan riktas till uthyraren av lokalen. Ylvas svar:



Ansvar corona restriktioner sammanslutning

Det var en klurig fråga det där, som kanske ingen riktigt kan svara på eftersom frågan aldrig har 
prövats rättsligt. Jag har försökt kika lite på lagstiftningen och stämt av med Förtroenderådet och 
kommit fram till följande:

Förtroenderådet var i kontakt med Polisens tillståndsenhet i slutet av 2020 och fick utrett att ett AA-
möte faller inom ramen för allmän sammankomst och omfattas därför av den tillfälliga corona-
lagen (SFS 2021-4) i detta avseende. Polisens utlåtande finns att läsa på AA:s hemsida. För 
närvarande ligger det en generell begränsning på högst 8 personer för allmän sammankomst genom 
corona-förordningen (SFS 2021-8). Den som bryter mot lagen kan dömas till vite (böter). Polisen 
kan också upplösa sammankomster med stöd av corona-lagen och ordningslagen.

Ansvaret för att maxantalet upprätthålls vid en allmän sammankomst ligger, enligt corona-lagen, på 
”den som bedriver eller ansvarar för en sådan verksamhet”. Svensk lag och dess tillämpningspraxis
står över våra Traditioner och straffansvaret är alltid individuellt, aldrig kollektivt. Vi kommer nog 
därför inte med någon framgång kunna hänvisa till något ”gruppsamvete” eller ”betrodda tjänare” i 
dessa sammanhang.

Vem som det är mest troligt att man kan komma att ställa till svars kan mycket väl vara 
situationsberoende, t.ex. om överträdelsen bedöms som en enskild händelse eller upprepade 
förseelser. Möjligen kan en jurist med djupare insikter om hur man brukar bedöma 
likvärdiga situationer ge ett säkrare svar. Det är väl tänkbart att man i första hand går på 
GSR i egenskap av ”ledare” för gruppen och/eller möjligen mötesledaren, kanske också den 
som står på kontraktet för lokalen kan bli aktuell. 

Det finns även ett kapitel i corona-lagen som omfattar den som yrkesmässigt hyr ut lokal för privat 
sammankomst. I dessa fall åligger det uthyraren att se till att inte fler än 8 personer samlas i lokalen
vid de privata sammankomster som lokalen upplåtes för. I vilken omfattning det skulle kunna 
beröra AA-gruppen eller kretsmöten, m.m. är svårt att säga, men som grupp bör man nog ha i 
bakhuvudet att hyresvärden skulle kunna riskera böter, eller att Länsstyrelsen stänger lokalen, ifall 
hyresgästen inte håller sig inom maxantalet på 8 personer. Detta skulle kunna påverka gruppens 
relation till hyresvärden och möjligheten att få hyra lokalen i framtiden. 

Alldeles oavsett vem som kan komma att ställas till svars skulle ett ingripande mot våra möten, eller
ryktesspridning om att AA inte följer lagen, kunna ge AA dålig publicitet och därigenom drabba AA
som helhet. Vårt enskilda uppträdande som AA-medlemmar, eller som AA-grupp, kommer att färga 
av sig på hur andra i samhället ser på AA som organisation och det kan få återverkningar på våra 
möjlighet att i framtiden kunna hjälpa den alkoholist som fortfarande lider. 

Jag hoppas att detta svar kan ge en lite tydligare bild av rättsläget. Och vi hoppas att tiden med så 
snäva restriktioner som vi har nu, snart ska vara förbi.

Eller som Förtroenderådet säger: Var rädda om varandra. Sprid budskapet – inte smitta! 

Bästa AA-hälsningar

Ylva

ekadm@aa.se



Irene: en observation gällande principen om 60-30-10 och att gruppen inte måste vara en del av 
strukturen enligt servicehandboken. Om gruppen ej ingår i strukturen så ska 90 % av hatten gå till 
huvudkontoret. Således finns det inget fastställt krav på att ingå i strukturen. 
Per: enkelt att bara gå ut och fråga grupperna, söka kontakt för att se om de är igång. Besöka möten 
kan vara klokt, bortsett pandemin. Det bästa är personliga möten. 
Per-Olof: vid ett av servicekonferensens utskott diskuterades att det sitter många som styr och 
ställer i grupperna (”överste Alkoholist”) och att det kan vara svårt att bryta upp detta. 
Servicedelegaterna vill gärna komma ut och prata med grupperna men det är inte alltid det funkar. 
VGV är extremt viktigt för att få grupperna att förstå hur strukturen ser ut och varför. En kunnig 
grupp tar emot en nykomling mycket bättre än en okunnig. 
Nisse: sammantaget av 15 år i västra regionen och Skaraborgskretsen så är Per-Olofs resonemang 
helt korrekt. Det har hänt att delegater har varit i deras grupper och informerat precis som de ska 
men att det lett fram till stor oreda och delegaterna blev petade av ”åldermännen” ute i grupperna 
som motsatte sig budskapet de gav. 
Peter E: ”styr & ställarna” kommer alltid att finnas, alltid vara svåra att hantera. Vi måste hantera 
detta med ödmjukhet. Dessa personer har förvisso en önskan att sluta dricka men man kan påstå att 
de skadar AA som helhet. 
Peter S: vi måste vara försiktiga att vi inte förstör en ”svag grupp”. Ödmjukhet och försöka sponsra 
in gruppen i strukturen istället för att riskera splittring. 
b) uppföljning av e-post. Regionens hemsida har kretsarnas e-postadresser publicerade. Finns 
också utskickslista  (för Inbjudan,Kretsprotokoll, Regprotokoll, etc.) där ska kretskommitten och 
aktiva vara registrerade. Fråga till kretsarna om eposten har fungerat OK. 
Irene: rensa i utskickslistan, flera ointresserade mottagare, gruppmedlemmar klagar. 
Peter S: GSR skall som minst informera,(ibland läsa), lämpliga protokoll till gruppen Vi kan läsa 
varandras protokoll för att lära av varandra. 
Per: när han roterar ut (1/7) skall han inte stå med på listan; Sten-Inge ska däremot in. 

Övrigt 
Per-Olof: gällande att det infaller två kretsmöten den 22/5 (Göteborgs- och Hallands-) så har han 
kan han p.g.a. extraordinärt arbete inte närvara på något av dem. Willy tar på sig att närvara vid 
Göteborgskretsens och Peter S tar Hallandskretsen.  
Anna: servicedelegaterna är saknade när de inte är med vid kretsmötet!  

Nästa möte
Diskussion om att inte krocka med Gullbrannakonventet. Den 21/8 beslutas bli datum för nästa 
möte, A-kretsen ska då anordna detta via Zoom eller fysiskt i A-kretsen, restriktionerna får avgöra. 

2. Mötet avslutas (Sinnesrobönen)
Peter S tackar för ett riktigt bra möte, hoppas på att vi ses där ute på de fysiska mötena. 
Peter S läser upp Sinnesrobönen. 

Rapporter:



Rapport från Göteborgskretsen inför regionmötet 8 maj 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 hur restriktionerna påverkar 
mötesdeltagandet och vilka åtgärder som tagits för att allt skall fungera på bästa sätt. Grupperna 
följer lagen för allmänna sammankomster och har olika lösningar för att begränsa deltagarantalet till
max 8 personer.

Kretsens arbete
Ett digitalt kretsmöte ägde rum 6 mars. 14 deltagare från 7 olika AA-grupper deltog och det digitala
formatet fungerade bra även denna gång. Deltagandet på kretsmöten har tyvärr gått ner en hel del
sedan vi gick över till digitala möten.

Kretskommittén har en arbetsgrupp för att skapa en ny plattform för Göteborgskretsens hemsida.
Denna är nu till 80% färdigställd och en demo kunde presenteras för mötet. 

Mötet godkände kassörens årsrapport för 2020. 
Inga nomineringar hade inkommit och kretsen har nu vakanser på ett par tjänarposter: 
kretsens representant till regionen och litteraturansvarig. Vi uppmanar alla GSR:er
att söka nomineringar i sina grupper.

En medlem efterfrågade ett arrangemang av Vår Gemensamma Välfärd och kretskommittén
kommer att diskutera detta vidare med servicedelegaterna. Förhoppningen är att ett fysiskt VGV
skall kunna arrangeras till hösten.

Nästa Kretsmöte kommer att äga rum lördagen 22 maj kl 11.30 och är ånyo planerat som ett digitalt
Zoom-möte.

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

SOIK
Kommittén för samarbete och information (SOIK) fortsätter med sina aktiviteter. Regelbundna
servicemöten arrangeras ungefär var 6:e vecka. Digitala informationsträffar har arrangerats för
Viskadalens folkhögskola, läkarstudenter samt systembolagspersonal i Göteborgs-området.

MVH
Johan B
Sekreterare AA Göteborgskretsen



Rapport från Hallandskretsen 12/4-21 

• Mötet skedde online.
• Dagordningen godkändes.
• Föregående protokoll godkändes.
• 3 röstberättigade från kretskomiten och 4 st GSR:er. Alla beviljades yttrandefrihet.
• Avrapporterade gjordes av samtliga.(grupper, region, kassör, Hksoik, 
• Inga nomineringar till krets el region(till detta ombads samtliga GSR:er att lyfta detta i 
hemmagrupperna).
• Grupperna uppmana att skaffa mailadresser, för underlätta administrationen.
• Motionernas hanterings förfarande dryftades.
• Distans eller fysiska möten(även efter coviden) dryftades.
• Nästa kretsmöte hålls 22/5-21(kommer troligtvis  att hållas online med 99% säkerhet).

Mvh
Elisabeth och Peter
Vice/ord kretsrepresentanter Hallandskretsen

Rapport ifrån Skaraborgskretsen

Vi har kretsordförande och krets sekreterare.

Vi har haft ett digitalt möte den 20/2-2021

Vi var 5 personer som deltog.  Skara gruppen,  Falköping och Centrumgruppen.

Vi diskuterade mycket om zoom konto, service att grupperna har svårt med Service och att det finns
grupper i Skaraborg som inte följer rekommendationerna ifrån FTR i Stockholm.  Samt en Fråga 
dök upp Varför AA inte har Skaffat ett föreningskonto?

Varje grupp styr 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 8 personer och gruppen kan dela upp deltagare så är det okej.

Ha en stol mellan deltagande 

Skippa kaffet eller om kaffe serverar så får 1 person ta hand om kaffet och diska kaffekopparna. 
Öppnaren 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. Är inställt på grund av Corona.

Nästa krets möte är den 1/5 -2021 Digitalt

Mvh 

Maria Krets sekreterare



Akretsens rapport till Regionmötet 210508

A-kretsen hade sammanslaget digitalt och fysiskt kretsmöte 210227.
Tf.Ordf. Irene. Tanum.

Detta fungerade utmärkt och var väldigt effektivt.
Mötet hölls i Tanumgruppens lokaler som länkade till Zoommötet.
Vi var 8st närvarande. 4 i lokale. 4 på nätet.
Vi blev informerade av våra servicedelegater.
Vi fick valt en ny kassör. Kerstin. Stenungsundsgruppen.
Revidering av kontotyp om lämpligt. Godkänt.
Vi beslöt att ha en fast emailadress på Regionens hemsida.
Fråga: Zoomkonto för kretsen bordlades.
Synpunkter på motionerna SK. Beslut att skicka sammanslagning till våra servicedelegater.

Grupperna håller öppet och följer FHM rekommendationer om sammanslutning.

Nästa kretsmöte 211009 Lysekil 11.00-14.00

Tack för service.
Peter.S Tf. sekreterare.

Kassarapport Region möte  210508

Här kommer kassarapporten för den gångna perioden.

Eget kapital 28/1-2021           23.229.78

Intäkter                                     7.500

Utgifter                                   15.000

Eget kapital 7/5-2021             15.729.78

Specifikationer:

Bidrag från kretsar                   7.500

Bidrag till Servicekontoret      15.000

MVH Bosse R Kassör V-regionen

Rapport Webbmaster:
Påminner om ersättare. Inget nytt.



   Servicedelegater
   Rapport Västra Regionen 2021-05-08 

                                   
Under våren har vi varit med på kretsmöten digitalt. GBG-kretsen
vill att vi skall ha Vår Gemensamma Välfärd digitalt för deras 

krets.
Kom överens om detta ihop med ordförande Pia att vi skulle ta 

detta efter
servicekonferensen. Vi har ingen erfarenhet av digitala 

infomöten.
Har deltagit i ett Zoommöte som Östra Regionen höll för att 

skaffa farenhet.
Vi har inte bestämt något datum för detta ännu.
Har varit på servicekonferensen som varade i 3 dagar (Zoom-

möte).
Här lärde vi oss mycket o hur AAs struktur fungerade. Och hur 

det funkar
I andra delar av vårt avlånga land. 
Vi behandlade alla motioner + val av tjänare till Förtroenderådet.
God stämning i alla våra angelägenheter.
Vi växte med uppdraget o tyckte det var mycket givande för vår 

egen 
nykterhet. Protokoll finns på AAs hemsida.
Med Vänliga Hälsningar 
 Per-Olof och Willy

Rapport från FR 7/5 2021
Utveckling och kunskap – Denna nya kommittee söker fler tjänare
Hemsidan 2 pers har startat en projektgrupp där den nya hemsidan behandlas.
Beslut om att genomföra landsmötet tas nu i maj
Tjänst till servicekontoret utannonserad och 3 sökande hittills
Servicekonferens har varit, digitalt. Mycket lyckad tillställning. I övrigt så kommer 
servicedelegaterna rapportera från dennna punkt
3 st roterar in i FR och jag själv roterar ut den 30/6
Mvh Per W



FRNK rapport till RM Västra 210508
Det är många vakanser i Central service, dvs Förtroenderådet och dess kommittéer, Styrelsen och 
Internationella delegater.
Alla FR’s kommittéer behöver få era tjänare, listan finns även i senaste Servicebladet och på 
hemsidan www.aa.se.  Vi saknar just nu dessa tjänare:
FR - Östra regionen
FR - Vän till AA (icke-alkoholist)
Styrelsen - Föreningen AA i Sverige - 1 ledamot
Styrelsen - Föreningen AA i Sverige - 1 suppleant
FRPK - Förtroenderådets Policykommitté - 1 st
FRLK - Förtroenderådets Litteraturkommitté - 2 st (gärna yngre)
FRNK - Förtroenderådets Nomineringskommitté - 2 st
FRIT - Förtroenderådets IT-kommitté - 2-3 st
FRUK - Förtroenderådets Utbildningskommitté - 2-3 st
FRSoIK - Förtroenderådets Samarbete och Informationskommitté - 2 st
FRTK - Förtroenderådets Telejourkommitté - har haft betydande nyrekrytering, men det behövs 
alltid fler.
Internationella delegater - 1 st för inval 20230101

Glädjande är att Nomineringskommittén haft lite av en nystart med två nya invalda tjänare.
Men IT-kommittén t ex har ingen tjänare, enbart Servicekontoret är adjungerat där.
Mycket spännande med den nya kommittén FRUK, Förtroenderådets kommitté för utbildning och
kunskap, som är under uppbyggnad.
Arbetsbeskrivningar mm nns i Servicehandboken för alla uppdrag, men eftersom den kommer
att uppdateras nu efter SK2021 (planerat att den blir klar i juni) så är inte informationen om FRUK
med där ännu, men jag kan delge er den redan nu:

Syftet med kommittén är:
att öka kunskapen om Service ute i organisationen, digitalt och fysiskt för att öka intresset för
Service. Att vara ett forum för att tillvarata erfarenheter från tjänare med lång tid i service.
Arbetsuppgifterna blir: ansvara för genomförande av Servicemöten, löpande ansvar för VGV 
materialet, ta fram utbildningstillfällen digitalt samt fysiskt, bistå grupp/krets/region vid planerande 
av lokala Servicemöten/event, ta fram och sprida information om Service ute i organisationen, 
utveckla den digitala plattformen för Service och skapa forum för att tillvarata erfarenheter från 
tjänare med lång tid i service. 
Betonas bör att tanken är inte att ta över ansvaret för VGV från Servicedelegaterna, utan att ansvara 
för själva materialet.
Eftersom det generellt är svårt att tillsätta vakanta platser i hela Gemenskapen känns den som ett
mycket välkommet bidrag till att inspirera och förmedla vikten av att göra service för oss som
tillfrisknande alkoholister och betona vikten av att AA behöver tjänare på alla nivåer, så att AA kan
fortsätta fungera på bästa sätt, såsom vi alla vill att det ska göra.
Vi har alla ett gemensamt ansvar i att hitta lämpliga kandidater.
För frågor maila oss gärna på nominering@aa.se
Tacksam i service /Ulla E, sammankallande FRNK


