PROTOKOLL FRÅN KRETSMÖTE 19 NOVEMBER 2011
1.
2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Ordförande öppnar mötet.
Presentationsrunda med GSR:rapporter:
Partillegruppen, 5 – 15 deltagare. Har ny GSR.
Sveagruppen Varberg, ca 12 deltagare i snitt.
Centrumgruppen Alingsås, 8 – 10 deltagare. Ny GSR.
Västergruppen Kungsbacka, ca 15 deltagare. Lokalen är reparerad efter vattenskada och
återinvigd.
YPAA Into Action, 20 – 30 deltagare. Ny GSR.
Marklandsgruppen, 10 – 25 st. Får nyrenoverad lokal i bottenplan ev. till januari. Ev.
kvinnomöte tisdagar. Tar beslut nästa arbetsmöte.
Mölndalsgruppen, ca 25 fasta, ca 10 – 15 tillfälliga. Sedan 27 september ändrade mötestider
18.30 – 19.30 söndag, tisdag och torsdag. Stegfördjupningsmöten torsdagar 19.30 – 20.30.
Frölundagruppen, 8 – 14 deltagare. Inga förändringar.
Vårvädersgruppen, ca 25 deltagare.
Centrumgruppen, Meditationsmöte söndagar 19.30 – 20.30. Ny webmaster till gruppens
egen hemsida.
Bara för idag gruppen Skogome, 2 – 5 deltagare. Som vanligt behövs mer folk!!

3. Dagordningen godkännes och AB, Katrinelundgruppen och JÖ, info-kommittén utses till
justerare.
4. Föregående mötesprotokoll godkändes.
5. a) JÖ nomineras till ordförande av info-kommittén.
b) JÖ väljs till ordförande av info-kommittén.
6. a) Webmaster, ingen nominerad finns.
b) Vice kassör nomineras och väljs JF. T.o.m februari 2012.
c) Vice sekreterare nomineras och väljs ÅM. T.o.m februari 2013.
Påminnelse om ny ordförande till nästa kretsmöte. OS, nuvarande ordförande, har
haft sista kretsmötet nu, efter två år som tjänare.
7. Övriga frågor:
a) Frågan kom upp om Mölnlyckegruppen finns kvar? Svar, Nej.
b) YPAA har ingen mail eller hemsida kvar.
8. Inkommen skrivelse:
Frågan har uppkommit om kretsen kan ha gruppsamvetesmöten?
Kretsen beslutade att ha gruppsamvetesmöten direkt efter varje kretskommittémöte.

9. Gbg-kretsen kontaktar Harry Månsus.
10. JF väljs till ansvarig för nya möteslistor.
11. Rapporter:
a) JÖ i info-kommittén tar kretsens jourtelefon.
b) JÖ, ordförande i info-kommittén informerar, se Bilaga 2. Info-kommittén kommer att
presentera för kretsen den power point presentationen de använder sig av vid info. BL
Vårvädersgruppen, föreslår att info-kommitténs ordförande automatiskt blir vice
ordförande i kretsen. Även info om konferens 27-28 januari 2012 i Stockholm, kontakta
JÖ om mer info.
Vi röstar även för att anordna en liknande konferens i Göteborg, där JÖ, CC och AB
deltar.
c) Rapport regionen, se Bilaga 3. BS läser remissförslaget för oss, se Bilaga 4 i
originaldokumentet.
BL frågar om man kan ha andra poster i kretsen om man haft en?
d) Kassörsrapporten, se bilaga 1. Förslag att sända 2 000 kronor till regionen bifalles.
12. Inga motioner.
13. Beslut angående regionstruktur: Kretsen röstar JA för JE:s förslag.
14. JÖ talar om info-kommitténs hemsida och föreslår sidor att länka till.
Workshop frågor om t.ex. service eller Gud. GSR:er ställ frågor till grupperna om och vad
de skulle vilja ha för workshop.
15. Nästa kretsmöte blir lördag 18 februari 2012, årsmöte kl. 11.00 – 12.00 och
kretsmöte kl. 12.00 – 14.00.
16. Mötet avslutas.
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Bilaga 1

Ekonomisk rapport 111120
Ingående saldo 110801

16 805,63 kr

Frivilliga bidrag
YPAA Into Action
Partillegruppen
Marklandsgruppen
Centrumgr i Alingsås
Vårvädersgruppen
Kungälvsgruppen
Bara för idag gruppen
AA Oscar Fredrik
Summa frivilliga bidrag
Inkomster
Litteratur försäljn

6575

Summa litteratur

Inkomster totalt

Ingående saldo 110801
Inkomster
Utgifter
Utgående saldo 111116
Varav "konventpengar" från
Haga konventet, Hagagruppen
I nkomster litt.försäljn
20 maj - 20 aug 2010
Inkomster
Litteratur försäljn
Litteratur försäljn
Katrinelundsgr
Litteratur försäljn
Katrinelundsgr

1400
300
380
1440
300

Summa litteratur 3820
Utgifter
AA sverige litt

2347
600
4200
538
1536
1125
2082
600
13028

3265

Utgifter
Avgift plusgirot
Inköp litteratur
Regionen friv.bidr.
Servicekontoret friv.bidr.
Nya möteslistor
Fika Kretsmöte
Reseersättn t Regionsmöte

227,5
12430
4000
2000
3494
209,15
651,2

Utgifter totalt

23011,85

Förslag till Frivilliga bidrag:
Regionen

2 000 kr

6575

19603

16 805,63 kr
19603
-23011,85
13 396,78 kr
3 414 kr

Bilaga 2
Offentlig Information 2011-11-19
Under hösten har vi hållit på att bearbeta vården i olika former och har som mål att komma in på
vårdutbildningarna som ett löpande inslag och dessutom försöker vi att få med oss på utbildningar
riktade mot vårdcentralerna.
JÖ deltog på OI-konferensen på Servicekontoret 15-16/10, med mycket och nyttigt
erfarenhetsutbyte. Harry Månsus (vän till AA) berättade en del om AA:s historia och kopplingen till
Oxford-rörelsen och HE höll en intressant information om den historiska utvecklingen över tid och
kopplingen till Offentlig Information. Undertecknad delade med sig av sina erferenheter ifrån USA
där FOKUS var huvudtemat. Resultatet av det blev att vi gemensamt ville ha samma fokus i hela
landet under respektive period. Nu gäller Vården, till våren är inriktningen Polis och Rättsväsende.
Idéer mottages tacksamt.
I slutet av januari genomför vi för tredje gången en konferens i Stockholm på temat ”Hur når vi fler
lidande alkoholister?”. Konferensen genomför i samarbete mellan Teologiska Högskolan Stockholm
och personer medverkar från Kyrkan, Vården och AA. Ambitionen är att sprida budskapet över
landet och förslaget är att vi genomför en liknande konferens i Göteborg. (Beslut fattat)
Projektgrupp bildad och första mötet är den 7/12 kl 17.30.
Jag bifogar inbjudan till THS-konferensen samt sammanställningen från OI-dagarna.
Vid Pennan
JÖ

Bilaga 3
Rapport från Västra Regionen
Remissen avs ev förändrad servicestruktur ligger ute med förväntat svar före årets slut. Hittills har
endast servicekontoret i Stockholm svarat att de inte kan ersätta regionkommttén ,vare sig avs
expeditionstjänst eller vad avser kassatjänst. Jag gjorde också tydligt, att SH och undertecknad
endast uppbär våra poster tillfälligt, fram t o m nästa regionsmöte 12-01-21. På fråga om jag kunde
tänka mig att fortsätta som sekreterare, svarade tydligt nej. Jag berättade också, att vi har planer på
någon form av information, preliminärt efter sportloven w 7 o 8 år 2012, med ämne exvis ”Fördelar
med att göra service”, med stöd från FRIK.
AA-hälsningar
BS

