KRETSMÖTE 25 augusti 2012
1. Mötet öppnas av ordförande och vi håller an tyst minut för vår bortgångne webbmaster.
2. Presentationsrunda och deltagarlista på mötet skickas runt. 5 grupper av Göteborgskretsens
22 grupper är representerade på mötet. 13 GSR:er har svarat digitalt på GSR-rapport av 22
grupper. Se bilaga
3. Dagordningen godkänns och som justerare utses NN och GSR Ypaa Into Action GBG.
4. Sekreteraren läser föregående protokoll.
5. Inga övriga frågor.
6. a) Ingen nominering till webmaster. NN åtar sig uppgifter som tillförordnad webbmaster till
nästa kretsmöte den 24 november. Vi får gå ut till grupperna via GSR:erna om nomineringar.
Även berätta om vilka uppgifter/sysslor och ansvarsroll webmaster har. Se bilaga.
b) Ordförande läste upp brev och det saknas tjänare till regionen: ordförande, vice
ordförande, vice kassör, 1 servicedelegat och 3 suppleanter till servicedelegater.
7. a) Jourtelefonen, vice sekreteraren tyckte det var givande för hennes tillfrisknande att ha
jourtelefonen. En månad under den här perioden har NN haft den. Midsommarhelgen var
telefonen tyst , Efter midsommar var det fullt pådrag. NN tar telefonen denna tremånaders
period.
b) Info-kommittén, Ordförande har flyttat till Indonesien. Vice ordförande önskar var ej aktiv
ordförande. Kretsens ordförande mailar och tar reda på hur strukturen ser ut och om
medlemmar som finns i info-kommittén.
c) Regionen, Våra representanter är ej närvarande på mötet men en åhörare från senaste
regionsmötet är närvarande och läser upp protokollet från senaste regionsmötet. Nästa
regionsmöte är i Trollhättan den 6 oktober.
d) Kassören, har en genomgång från ekonomiska rapporten, se bilaga Postboxnycklar finns
två, en har kretsens kassör och en har kretsens ordförande. Då Västra regionen ska ha hand
om Landsmöte 2013 sänder vi hattpengarna till dem.
e) Bokansvarig berättar att försäljningen varit sämre under semesterperioden . Vill ni göra
större bokbeställningar, ring gärna, så ordnar han det.
f)Bygga broar, Inbjudningar har gått ut i två omgångar och nästa fredag en omgång till.
Programmet är klart. 50 anmälningar hittills. Anmäl er gärna.Frågan ställs om vi ska
annonsera detta på kretsens hemsida och i AA-grupper? Varje grupp får avgöra det själva då
det inte är ett AA-arrangemang.

g) Landsmöte 2013, Beslut tas imorgon var Nordiska Landsmötet 2013 skall vara, det finns
två förslag, Uddevalla och Göteborg, mötet är första helgen i augusti. Fler tjänare behövs till
Landsmöteskommittén. Kretsens hemsida bör ha en länk till regionens hemsida,
www.aa-vregion.se
8. Tredje konceptet presenteras av GSR Mölndalsgruppen och tredje traditionen av NN. Nästa
möte presenteras fjärde konceptet av GSR Katrinelundsgruppen och fjärde traditionen av
sekreteraren.
9. Inga inkomna skrivalser.
10. Kassören undrar vilken grupp som satt in frivilliga bidrag mitten av augusti på kretsens
konto? Hör av er, ni som gjorde det.
11. Inga motioner.
12. Nästa kretsmöte är den 24 november kl. 11.00 – 13.00
13. Ordförande avslutar mötet med påminnelse om hattpengar och sinnesrobönen.

/Sekreteraren

Bilaga 1 GSR rapport

Bilaga 2 Ekonomisk rapport

Ekonomisk rapport 2012-05-01 - 2012-07-31, AA Göteborgskretsen
Ingående kassasaldo 12-05-01

15 888,47 kr

Frivilliga Bidrag

Utgifter

Centrum gruppen Gbg
Katrinelunds gruppen
Marklands gruppen
Göteborgsgruppen
Sisters in sobriety
YPAA in to aktion Gbg
Västergruppen Kungsbacka

1 300,00 kr
500,00 kr
5 340,00 kr
1 440,00 kr
900,00 kr
362,00 kr
4 000,00 kr

Avgift Plusgiro. Månads
Resevnycket till Postbox
Bröd till kretsmöte 12-05-12
Bröd till Regionmöte 12-06-01
Litteraturinköp
Fraktkostn vid Litteraturinköp
Bidrag Servicekontoret
Bidrag Västra regionen
Möteslistor utg juli 2012
Summa utgifter

Summa Frivilliga Bidrag

13 842,00 kr

12 412,00 kr

Tillgångar och skulder
Beräknade tillgångar
Skulder (aktivitetsfond)

Inkomster övriga
Litteraturförsäljning

171,00 kr
95,00 kr
317,00 kr
595,00 kr
4 440,00 kr
600,00 kr
450,00 kr
2 250,00 kr
3 494,00 kr

15 035,00 kr
3 414,00 kr

4 560,00 kr

Summa övriga inkomster

4 560,00 kr

Summa inkomster tot

18 402,00 kr

Ingående Kassasaldo 12-05-01
Inkomster

15 888,47 kr
18 402,00 kr

Utgifter

12 412,00 kr
Utgående kassasaldo 12-07-31

21 878,47 kr

Skulder

-3 414,00 kr

Utgående kassabalans 12-04-30

18 464,47 kr

Förslag Bidrag
Västra Regionen
AA Servicekontoret

2 700,00 kr
0,00 kr

Bilaga 3 Brev från FRNK

Jag vill från Förtroenderådets Nomineringskommitté påminna om att Västra Regionen snarast bör
inkomma med två namnförslag till ny medlem i Förtroenderådet.
Denna skall utses av Servicekonferensen i april 2013, men Förtroenderådet vill gärna ha in
namnförslagen före årsskiftet.

Förutom detta saknar vi en representant från Västra Regionen i Förtoenderådets
Nomineringskommittén, så det vore bra om ni kan få fram en kandidat även till den posten.
Representanten i FRNK kan väljas av FR redan vid nästa möte med FR.

Hälsningar Leif J
sammankallande i AA/FRNK

