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Jag är ansvarig… 

Närhelst, varhelst någon ber om hjälp vill jag att AA skall finnas till hands, 

och för det är jag ansvarig  

 

Protokoll fört vid möte med  

Informationskommittén Västra Regionen 

2013-03-16 

1. Mötets öppnandes med genomgång av agendan. Deltagare var de som ingår i 

kommitteen (ordförande, sekreterare samt två ledamöter). Presentationsrunda. 

2. Kort beskrivning om uppdraget, och information om Informations kommitté. 

Vårt enda syfte är att hjälpa den alkoholist som fortfarande lider.  

”Näst efter 12-stegsarbete är offentlig information till icke-alkoholister det absolut 

viktigaste vi kan göra inom Anonyma Alkoholister för att hjälpa den alkoholist som 

fortfarande lider.”  

”Vi måste upp på barrikaderna och tala om vilka vi är.” 

Vi skall informera om AA till människor som i sitt dagliga arbete, i en eller annan form, kan 

tänkas komma i kontakt med aktiva alkoholister.  

 

Målsegment/fokusområde första halvåret 2013 är HR, personalavdelningar, chefer med 

personalansvar. 

 

Genom att informera dessa människor om vad AA är och inte är (väl så viktigt), kan vi ge dem 

tillräckligt mycket kunskap om AA för att de skall kunna vägleda den alkoholist de möter till 

att ta kontakt med oss. 

3. Fler tjänare till Informationskommittén. Fortstätta att sprida information om att vi 

finns, både inom AA och utanför och söka vidare efter fler engagerade tjänare ute i 

grupperna i hela regionen. Vi har två personer som visat intresse för deltagande i 

kommittén Vi beslöt under mötet att skapa en plan för deltagande i gruppers 

praktiska möten, vi vill ut och informera om oss och vi vill skapa engagemang för 

Offentlig Information och deltagande. Bosse skapar en lista på alla grupper i regionen 

samt när de har sina praktiska möten. Vi delar på oss för att informera på gruppers 

praktiska möten. För nästa möten, så går vi denna lista, för uppdelning och planering. 

Vi tänker oss att vi under en tremånaders period skall hinna med så många grupper 

som möjligt. Janne skapar ett infoblad som vi tar med till dessa tillfällen och 

distribuerar till gruppen med kontaktinformation. (Utkast framtaget, färdigställs 

senast till nästa möte för godkännande). 

4. Avrapportering från aktivitetslistan – vi gick igenom varje punkt på listan, några 

kontakter är tagna, en del inväntar vi svar på, en hel del informationer är utförda - vi 

fortsätter framåt på listan. Via en privat kontakt så har en ganska stor lista på 



 
 

 
 
 

Anonyma Alkoholister 
              Informationskommittén Västra Regionen 

 

 

 

Jag är ansvarig… 

Närhelst, varhelst någon ber om hjälp vill jag att AA skall finnas till hands, 

och för det är jag ansvarig  

 

värdefulla HR kontakter i regionen skänkts till oss. De läggs till i aktivitietslistan och  

delas upp för email- och telefonkontakt vid nästa möte. 

5. Samarbete med Landsmöteskommittén 2013 – kommittén och Informationsgruppen 

samarbetar. Alla medlemmar i kommittén kommer att delta på Landsmötet i 

“Informationsdisken”. Janne tar upp frågan med Informationsgruppen om en 

Offentlig Informationsdisk som vi som kommitté ansvarar för. 

6. Övriga frågor. 

Johan tar kontakt med Servicekontoret för fråga om det finns roll-ups tillgängliga. 

Nästa möte 2013-04-21 (obs söndag) kl. 11-13 på Pärlan.  Sekreterare skickar en liten 

påminnelse till kommittén om nästa möte och ta tag i actions mitt emellan mötena. 

7. Reflektionsrunda 

8. Mötet avslutas med Sinnesrobönen 

 

Vid pennan 

Sekr. Informations kommitté för Västra Regionen 


