
 

 

PROTOKOLL FRÅN KRETSMÖTE 12 MAJ 2012 

29 närvarande 

 

1. Ordförande öppnar mötet. 
2. Presentationsrunda och deltagarlista går runt, samt 

digitala GSR-rapporter 23 stycken är inskickade, ca 

tre saknas. Se sista sidan. 

3. Dagordningen godkänns och GSR Mölndalsgruppen och 
vice ordföranden utses till justerare. 

4. Sekreteraren läser föregående protokoll. 
5. Anmälan övriga frågor: 

a) Ordförande efterfrågar fikaansvarig till nästa 
regionsmöte. Kretsens kassör har en fråga om 

Haga Open pengarna. 

6. Nomineringar: 
a) Kretsen: Webbmaster och vice kassör. Inga 

nomineringar. 

b) Regionen: Ordförande, vice ordförande, 2 
servicedelegater och 3 suppleanter till 

servicedelegater.  

Mötet ber GSR:erna ta med ut till grupperna om att 

det saknas/behövs tjänare till regionen. 

7. Rapporter: 
a) Kretsens jourtelefon tar vice sekreteraren tre 

månader. 

b) Info-kommittén, De har fyra träffar med bolagsledare 
inplanerade. Nästa info-kommittémöte är inte 

inplanerat ännu. 

c) Regionen: Se bilaga. 
d) Kassören: Beslut togs förra kretsmötet att 17 850 

kronor, ¼ av årsomsättningen ska alltid finnas i 

kassan. Kassören läser kassarapporten. Skickar 2700 

kronor totalt. 

e) Servicekonferensen, servicedelegaten. informerar, se 
bilaga. 

f) Bygga Broar: Halvdagsmöte 20 maj för planering. Det 



går framåt och känns bra. 

8. Ordföranden presenterar andra traditionen och 
servicedelegaten. presenterar andra konceptet. Nästa 

möte presenterar medlem från Sisters in sobriety/YPAA 

Into Action GBG tredje traditionen och GSR 

Mölndalgsgruppen tredje konceptet. 

9. Inga inkomna skrivelser. 
10. Övriga frågor: 

a) Medlem från Vårvädersgruppen tar uppdraget. Beslut 
tas även att kretsen kan ligga ute med fikapengar 

tills mötet och hattpengar inkommit. 

b) Beslutas att Haga Open pengarna kallas aktivitetsfond 
och går att låna ur för olika aktiviteter inom 

kretsen. 

c) Kretskommittén rapporterar att det önskas workshop 
framöver. 

d) Utskick med möteslistan till GSR:er, maila åter om 
justeringar. Målet är att ny möteslista ska vara klar 

slutet av juni. 

11. Nästa kretsmöte är den 25 augusti klockan 11.00 

– 13.00 i Vårvädersgruppens lokaler. 

12. Mötet avslutas 

 

/Sekreteraren 



Datum Hemmagrupp Kontakt Antal medl. Förändringar Nyheter

2012-04-04 Centrumgruppen Alingsås Bosse H. 8-10 i snitt Lokalbyte till Oscarsgatan 5  -

2012-04-04 Kungälvsgruppen Håkan 15-20, sommartid 

mindre Håller till i Kyrkstugan G:A Torget som vanligt Kan bli 

tillfällig flytt på sommaren till församlingshemmet, om 

kyrkan kommer att ha vägkyrka med cafe i ”vår” lokal 

Kyrkstugan ,men det meddelar vi på hemsidan isåfall,o vi 

brukar ha någon som står ”vakt” o hänvisar till mötet o sätter 

upp ett anslag på dörren om någon kommer till en låst dörr.

Tolvstegsarb: Besök o info om AA på avd 

10 Kungälvs lasarett (missbruksakuten) 

varannan vecka o med hjälp av 

medlemmar i Nödingegruppen(en grupp 

som växt mycket;)

2012-04-16 Oscar Fredrik Claes R. 10-15 Inga

2012-04-18 Centrumgruppen GBG Marie J. ca 350/v KL 22 och 23 möten bort från möteslistor och hemsidan pga 

inget intresse av medlemmar att besöka dessa möten, 

förslag till ny webbansvarig tas på nästa servis möte 2/5

2012-05-09 Bara för idag Fredrik D 5-6 Mån på Skogome-anstalten 17:00 - det behövs fler utifrån på 

detta möte!

2012-04-20 Partillegruppen Carl-Axel O. 7-15

ökat antal infoannonser i Partille Tidning 

 och Lerum Tidning. Koll att info mtrl ar på 

plats hos PAN och Kulturum Bibliotek.

2012-04-23 Mölndalsgruppen Bengt S. 4-8 vard, 10-15 sön Fortfarande en-timmasmöten, 18.30 – 19.30 söndag, tisdag 

och torsdag. Sex nykomlingar sedan nyår.

2012-05-04 Vårvädersgruppen Micke 10-20

Alla möten är öppna.

Vårvädersgruppen har 20-års jubileum 

den 9 juni och firar detta med stor baluns 

i församlingshemmet, Lundby Gamla 

Kyrka. (se flyer) Varmt välkomna!

2012-05-12 Ypaa Into Action Arve 10-20 Alla möten är öppna, tis 19:00. Dörren öppnar 18:00. 

Praktiskt möte sista tisdagen i månaden. Ny GSR, Arve.

2012-05-08 Frölundagruppen Jan? 8-12 Flyttat, ny adress är Grevegårdsvägen 58 (gaveln) i 

Hyresgästföreningens lokal, c:a 75 meter från gamla 

adressen Grevegårdsvägen 76 (gaveln).

Jan har passerat 2 års tjänartid som GSR 

och avgått. Ny GSR ska väljas fram till 

dess står han som kontaktperson ej GSR.

2012-05-08 Sveagruppen Varberg Håkan ca 13

2012-05-08 Marklandsgruppen Björn Ons 10-15, Tors 

(meditationsmöte) 

15-20, lörd 25-30, 

Sön 10-15 Mötena har växt, framför allt torsdagar och lördagar

2012-05-08 Katrinelundsgruppen Johanna 5-10

2012-05-08 Engelska Ronald Återkommer

2012-05-08 Angered AA-ryhmä Tapio S 8-10

2012-05-08 västergruppen i kungsbacka Göran 6-10

2012-05-09 GBG-Gruppen Bernt 10-15

2012-05-11 Tingbergsgruppen, Kungsbacka Magnus ca 50/v

2012-05-12 Sisters in Sobriety AnnaTW 15-20

Vi växer! God servicevilja, nya som gör service

Precis genomförd stegstudie hälg på 

Hönö m 23 glada tjejer

Rapport från GSR inför Kretsmöte

 



(Bilaga 1) 

 

”Rapport” från SK2012 

Eftersom jag tyvärr blev sjuk precis innan Servicekonferensen kunde jag inte vara med på den, så 

Per W fick åka ensam. Per kommer presentera en riktig rapport på regionsmötet i juni, men jag har 

sammanställt några saker av intresse från protokollet (som finns att hämta hem på www.aa.se). 

Västra regionen valdes enhälligt till att anordna Landsmötet 2013. 

Följande personer valdes till serviceuppdrag: 

FR: Tommy K, Södra regionen; Vänner till AA i FR: Hans Marklund, Olov Åkerman 

Världsservicedelegat: Gunnar Maxe 

Nordiska delegater: Jan G, Anders W 

Bulletinen gjorde 2011 en ”vinst” med 24.703,38kr vilket gick tillbaka som täckningsbidrag till AA 

i Sverige. 5 redaktionsmedlemmar under 2011 men två lämnade redaktion tidigt 2012. Därför söker 

Bulletinen nu en ”redaktör” med en önskvärd nykterhet över 15 år och god förankring i 

programmet. Bulletinen anser att detta bör skapa trygghet och är en bra grund för diskussioner och 

beslut. 

Servicekontoret/Föreningen AA i Sverige 

Gunnar Maxe roterade ut som ordförande för styrelsen vid årsmötet, och Christer Magnusson 

roterade in. 

De frivilliga bidragen uppgick 2011 till 962.683kr, 21% lägre än 2010. En förklaring till den lägre 

siffran är det ”nödrop” på frivilliga bidrag från grupperna som FR sände ut sommaren 2010 vilket 

resulterade i att grupperna sände in extra mycket som överfördes till en likviditetsresev.  

Resultatet för 2011 blev 162.570kr och det budgeterade resultatet för 2012 är -33.000kr. 

Bokförsäljningen har gått ner med 6% sedan föregående år (SB -20%) 

Citat från SK2012:  ”En klok, och vår Gemenskap närstående vän, uttryckte sig så här för en kort 

tid sedan till några av oss: 

’Jag har i olika sammanhang delat med min oro för AA:s sviktande ekonomi som Anders B så 

tydligt framställde för snart två år sedan. 

Men ännu allvarligare på sikt är det enligt min mening om det är ett belägg för att Gemenskapen 

inte längre dricker ur sina ursprungskällor? 

Det är bra att gå på möten och låta konventen avlösa varandra  - men jag tror att AA även i vår tid 

behöver gräva djupare!’” 

Utvecklingen av hemsidan och webshopen fortsätter. Numera är det möjligt att betala med kort 

direkt på hemsidan. Cirka 75% av alla beställningar från Servicekontoret sker via hemsidan. 

Reine på Servicekontoret går i pension 31 maj 2012 efter lång och trogen tjänst. Han ersätts av 

Barbro Lindqvist. 1 juni kl 11-15 är det öppet hus och avtackning av Reine på Servicekontoret med 

kaka och kaffe. 

Per W har tjänat för Västra regionen som servicedelegat suppleant, och roterar ut i juni 2012. Han 

blev vald till sekreterare för presidiet SK 2013. 

Tema SK2013: ”Rotation AAs puls” 

Datum SK2013: 12 – 14 april 

http://www.aa.se/


(Bilaga 2) 

 

7. Rapporter 

 a) 

 b) 

 c)  Regionen. Landsmötet 2013 har ”växlats upp” till landsmöte med nordiskt möte. Bengt S 

berättade, att en liten arbetsgrupp, som bildats på initiativ av Lennart P, arbetat med förberedelser 

för att snabbt komma igång med kommttéarbete efter regionmötet den 2.juni. Det är av  vikt att 

åtmonstone ordförande/sammankallande i varje grupp i landsmöteskommittén ( Se servicehand-

boken, flik 11 – ca 7 tjänare ) nomineras till regionmötet. Det är också viktigt, att vi snabbt kommer 

överens om till vilken ort vi skall förlägga landsmötet.  

 


