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KRETSMÖTE 24 november 2012 

1. Mötet öppnas av ordförande som hälsar oss välkomna.  

2. Dagordning godkänns (punkter läggs till; Regionsrepresentant, Infokommitten, GSR 

Rapporter). Justerare utses. 

3. Presentationsrunda och deltagarlista på mötet skickas runt. 12 av Kretsens GSR’er finns 

representerade. 16 GSR rapporter har inkommit via email. (Se bilaga 1) 

4. Protokoll från föregående kretsmöte läses upp av vice sekreterare. Kretsens sekreterare 

anmäld sjuk, vice sekreterare tar vid. 

5. Övriga frågor anmäls 

a. Möteslistor. 

b. Katrinelundsgruppen, Vår gemensamma välfärd. 

6. Revisor (NN) i kretsen tar till ordet – vill berätta om sitt återfall och vägen tillbaka och 

tillfråga Kretsen om mötet finner att hans förtroende kvarstå. Ingen GSR uttryckte att de har 

tappat förtroende för NN.NN. kvartstår som en av två revisorer i kretsen i enlighet med 

gruppens beslut. 

7. Regions representanter: Det saknas representation på Regionsmötena. En suppleant och har 

varit bortrest, ordinarie har inte svarat på email och är inte här idag. Ordinarie roterar ut vid 

nästa årsmöte. Suppleanten tydliggör att han kommer att delta vid nästa regionsmöte i 

Skara. 

8. Nomineringar till kretsen: 

a. Webmaster – inga nomineringar. Tidigare Webmaster, numera tillförordnad,  avgår 

som tillförordnad enligt tidigare beslut på egen begäran. XX väljs till tillförordnad 

webmaster, under ledning av hittillsvarande, till nästa kretsmöte. 

b. Vice Webmaster – inga nomineringar 

c. Vice Kassör – inga nomineringar 

9. Nomineringar till regionen: 

a. Ordförande – inga nomineringar 

b. Vice ordförande – inga nomineringar 

c. 1 Service delegat – inga nomineringar 

d. 3 Service suppleanter – inga nomineringar 

10. Rapporter: 

a. Kretsens jourtelefon. Den som har haft telefonen ett kvartal, redogör för tiden och 

tycker att det varit givande. Telefonen är dålig. Om telefonen icke är fungerade 

framöver, så beslutas det på mötet att det går att köpa en ny. YY erbjuder sig att ta 

jourtelefonen. Godkänns. 
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b. Infokommitten:  Ordföranden har kallat till möte 1/12 för att få igång gruppen 

framöver och tala om framtiden för gruppen. Email från ordförande läses upp om 

kallelse till detta möte.  

c. GP/Infokommitten: Förfrågan  från GP om att delta för en intervju för en annons 

bilaga till GP i 20 december. I samband med detta erbjuds AA att få ha med en annons 

till kraftigt rabatterat pris. Kretskommitten har fattat beslut tidigare under kommitté 

möte, då tiden var knapp. Mötet informeras. Annonsens utformning diskuterads 

(Grafiska riktlinjer, förslag på layout). Deadline för annonsens utformning är 6 

december. Annons enligt AA servicekontoret (förslag bifogas Bilaga 2). Beslut fattas att 

förslag + båda hemsida adresser för Göteborg och Sverige och båda telefonnummer 

Kretsen och Sverige, skall tas fram. ( Bilaga 3) Vice sekr. ansvarar för att färdigställa 

layout enligt grafiska riktlinjer och koordinera annonsinlämnandet till GP. 

d. Regionen, rapport: Möte i Trollhättan för ca 1 månad sen. Brist på tjänare och just nu 

är det en tillförordnad ordförande. På mötet röstades att Infokommitten för kretsen 

skulle bli hela regionens Infokommitte och beslut fattades om detta. Mötet 

informerades och gavs möjlighet att uttrycka sina tankar runt detta.  

e. Kassörens rapport: Den ekonomiska rapporten (bilaga 5 och bilaga 6) läses upp och 

redovisas. Mötet godkänner rapporten och beslut fattas enligt förslag (17 000 kr till 

Västra Regionen) 

f. Bokansvarig, rapport: Dippen efter semestern har tagit ikapp. Eloge till GSR 

Mölndalsgruppen, som koordinerade bokförsäljningen under Bygga Broar konventet, 

där det såldes för ca 2000 kr. 

g. Bygga Broar: Redogörelse för hur konferensen gått. Lyckat. Deltagare berättade om 

helgen. 

h. Landsmöte 2013: Kretsens ordförande berättade om hur långt kommitteen kommit. 

Beslutet att Landsmötet skall vara i Göteborg är fattat, Hvitfeldska gymnasiet är bokat. 

6 undergrupper (boxar) är klara där ordförande är klara (för all utom 

Informationsgruppen). Det behövs tjänare till de 6 grupperna och tjänare till den 

aktuella helgen, sprid gärna detta inom grupperna. Email till Landskommitten för att 

göra service landsmote2013@aa.se . Inbjudan till Landsmötet har gått ut till alla 

grupper. Inbjudan kommer att läggas ut på aa.se inom kort. 

i. Workshop om Sponsorskap. Sisters in Sobriety har erbjudit sig att ta över detta arbete 

för workshop. Mötet beslutar ge Sisters in Sobriety detta uppdrag å Kretsens vägnar. 

Vid kostnader innan själva workshopen så beslutas av mötet att aktivitetsfonden får 

användas vid behov. 

j. Lösenordsskyddad hemsida – punkten läggs ner då detta inte är aktuellt längre. 

k. ZZ  presenterar koncept 4 som handlar om medbestämmanderätt. Till nästa kretsmöte 

beslutas att 5:e konceptet presenteras av VV.  WW  kommer att presentera 4 

traditionen (då hon ej kunde delta pga. av sjukdom vid dagens möte). 

l. GSR Rapport: 15 (16, en inkommen strax innan mötet) inkomna GSR Rapporten (Bilaga 

1). Vice Sekr. tog upp frågan om tidigare beslut på om digital/pappersformat som GSR 

Rapport ska gälla? Påminnas som tidigare? Möjliggör att alla kan lämna om de vill i god 

tid. Beslut fattas att fortsätta som det gjorts tidigare under året. 

11. Övriga frågor: 



Protokoll kretsmöte 2012-11-24 Page 3 

 

a. Möteslistor. Ansvarige har ett antal frågor som han behöver ha svar på. Ska vi ha en 

tryckt möteslista? Tidigare beslut i denna fråga finns och då ingen rest denna punkt 

igen så står det föregående beslut kvar. Ev. ändringar på möteslistan kommer att 

begäras in av Jan via email. Grupperna har tre veckor på sig att återkomma. 

Korrektur skickas snarast ut strax efter detta till alla grupper.  

b. Vår gemensamma välfärd. ZZ  genom Katrinelundsgruppen talade om att de har 

planerat att ha konferensen Vår gemensamma välfärd den 9 mars. Plats och tid är ej 

ännu beslutat. Denna konferens är framtagen av FRIK och det finns ett färdigt 

koncept. Ett liknande seminarier som hölls tidigare i år via regionen kommer att 

arrangeras via Katrinelundsgruppen. Mötet beslutar att aktivitetsfonden får 

användas till denna konferens vid behov.  

c. Nästa möte: 2 februari 2013 – Kretsmöte/Årsmöte. Årsmöte: Sekreteraren roterar 

ut. Sekreterare skall nomineras. Mötet sker i Vårvädersgruppens lokaler 11-15. 

 

Protokoll nedskrivet av vice Sekreterare 

Justerat av valda personer. 

 

Bilagor: 

Bilaga 1: Infogad som bild 

Bilaga 2: Annonsförslag från SK via Johan 

Bilaga 3: Annonsen enligt beslut Kretsmötet. OBS, ej färdigställd layout. 

Bilaga 4: AA’s grafiska riktlinjer 

Bilaga 5: Ekonomisk rapport 120801-121031 

Bilaga 6: Frivilliga bidrag tom 121031 

Bilaga 7: Slutgiltigt annons ”Namnlöst-3” – levererad för tryck enligt orderbekräftelse 2012-12-

03//Åsa 
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Bilaga 1 
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Bilaga 2 

För ofta, 

för mycket eller 

vid fel tillfälle? 
 
 

Börjar det bli svårt att kontrollera drickandet? 
Det finns en lösning ... 

 

 
Anonyma Alkoholister 

 

0737-307669 
 

www.aa.se 
  

 

Bilaga 3 

 

För ofta, 

för mycket eller 

vid fel tillfälle? 
Börjar det bli svårt att kontrollera drickandet? 

Det finns en lösning ... 
 

 
Anonyma Alkoholister 

 

0737-307669 – AA Sverige 
073-730 76 69 – AA GBG Kretsen 

www.aa.se 
www.aa-goteborg.se 

 

Bilaga 4 

Ekonomisk rapport 2012-08-01 - 2012-10-31,  AA Göteborgskretsen 
  

Ingående kassasaldo 12-08-01 21 878,47 kr   
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  Frivilliga Bidrag  
 

  Utgifter  
 

  
  

  Marklands gruppen 7 200,00 kr   Avgift Plusgiro.  Månads  171,00 kr 

Partillegruppen 600,00 kr   Litteraturinköp 7 920,00 kr 

Sveagruppen Varberg 4 000,00 kr   Fraktkostnad vid Litteraturinköp 880,00 kr 

Lundengruppen 3 500,00 kr   Bröd till Kretsmöte 2012-08-25 300,00 kr 

Sisters in sobriety 1 000,00 kr   Reseersättning RegionsmöteTrollhättan 370,00 kr 

YPAA in to aktion Gbg 474,00 kr   Bidrag Servicekontoret 0,00 kr 

Katrinelundsgruppen 600,00 kr   Bidrag Västra regionen 2 700,00 kr 

Göteborgsgruppen 3 200,00 kr   

Centrumgruppen Gbg 1 300,00 kr   
  Oskar Fredriksgruppen 434,00 kr       

  
  Summa utgifter 12 341,00 kr 

  
 

  
      
  Summa Frivilliga Bidrag 22 308,00 kr   Tillgångar och skulder 

 

  
  Beräknade tillgångar (Litteratur) 14 495,00 kr 

  
  Skulder (aktivitetsfond) 3 414,00 kr 

Inkomster övriga   
 

  
  Litteraturförsäljning   6 505,00 kr   Tillgångarna är beräknade enligt följande 

Litteraturförsäljning (Bygga Broar)  1 955,00 kr   Värdet vid inventering den 2012-02-14 (14020 kr ) 

Summa övriga inkomster 8 460,00 kr   plus efter detta inköpt och minus såld litteratur 

  
  

  

  
  

  Summa inkomster tot 30 768,00 kr   Sedan årets början har vi köpt in för  

  
  1385 kr mer litteratur än vad som sålts 

  
  

  
  

  Ingående Kassasaldo 12-08-01 21 878,47 kr   
  Inkomster  30 768,00 kr   
  

Utgifter  12 341,00 kr   
  

Utgående kassasaldo  12-10-31 40 305,47 kr   
  

Aktivitetsfond (skulder) -3 414,00 kr   
  

Utgående kassabalans 12-10-31 36 891,47 kr   
  

  
  

  

  
  

            

Beräkning av Bidrag till Västra regionen   Förslag till bidrag 
 Utg kassabalans (36890kr) minus beslutad kassareserv (18000 

kr)   Västra Regionen 17 000,00 kr 

Vilket = 18890 kr som fördelas enligt 90 / 10 procentregeln    AA Servicekontoret 0,00 kr 

som är ungefär =  17000 / 1890 kr 
 

  
  

      

Bilaga 5 



Protokoll kretsmöte 2012-11-24 Page 8 

 

Frivilliga Bidrag till AA-Göteborgskretse år 2012       

  Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug

          

Bara för idag Gruppen  282,00     384,00         

Centrum gruppen Gbg 1300,00       1300,00       

Frölunda gruppen   693,00             

Katrinelunds gruppen 500,00     700,00   500,00     

Lundengruppen     1500,00         1500,00

Marklands gruppen 2200,00 1800,00 1560,00 1740,00 2040,00 2100,00 1200,00 1200,00

Göteborgs gruppen     1620,00     1440,00     

Oskar Fedriks gruppen 600,00     600,00         

Sisters in Sobriety 200,00         900,00     

Vårvädersgruppen 630,00 642,00 223,00           

YPAA in to Action Gbg     511,00   362,00       
Centrum gruppen 
Alingsås 1100,00               
Västergruppen 
Kungsbacka             4000,00   

Partillegruppen               600,00

Sveagruppen Varberg               4000,00

                  

15 av kretsens 22 grupper                 

                  

Totalt per månad 

6 
812,00 

3 
135,00 

5 
414,00 3 424,00 

3 
702,00 4 940,00 5 200,00 7 300,00

Summa FB 120801 - 
121031 

22 
308,00 

 

Totalsumma FB under 
året 

57 
935,00 

 

 

 

 

 


