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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 vid möte med  

Informationskommittén Västra Regionen 

2013-06-08 

1. Mötets öppnande, ”varför är vi här” – närvarande: Janne (ordförande), Åsa 

(sekreterare), Bosse (ledamot), Bengt (ledamot), Johan (ledamot), Tord (besökare).  

2. Presentationsrunda 

3. Uppdraget: 

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  

• Vården 

• Kyrkan 

• HR, personalavdelningar, chefer med personalansvar 

• Polisen, rättsväsendet 

4. Föregående mötes protokoll läses upp, och vi stämde av punkterna 

5. Fler tjänare till Informationskommittén.  

a. Medlemmar rapporterar om vilka besök om info på praktiska möten som 

gjorts. Mycket positiva upplevelser i grupperna. Hittills har det ev genererat 

en extra informatör i Borås för den delen av regionen. Bosse skickar 

”Grupplistan” till Åsa efter att den är uppdaterad med alla grupper. Åsa följer 

upp på ”Grupplista” vilka grupper som är avklarade.  

6. Avrapportering från aktivitetslistan plus nya aktiviteter – Vi igenom alla punkter.  

a. Vi samtalade om Nätverksträffen informationstillfälle – Janne lyfter denna 

fråga med Jan som tidigare utfört denna information.  
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b. Vi har flera punkter kvar att följa upp på och kommer att göra detta tills nästa 

möte. 

7. Landsmöte 2013  

a. De flesta öppna frågor och punkter är ”under kontroll”. Tjänarfrågan är en av 

de stora frågorna som det samtalas om. 

b. Offentlig information för press på fredagen em – Johan och Åsa tar detta. 

c. Schema för tjänare till Informationsdisken – Janne samordnar detta och låter 

oss medlemmar veta när/var/hur. 

8. Övriga frågor 

a. Fokus för hösten – Hälso & Sjukvård är beslutat att bli höstens segment. 

Johan har bearbetat detta segment tidigare och kommer att skickar alla 

kontakter till Åsa för införande på Actionslista för hösten.  

b. Johan har en del aktivietetsidéer för Informationskommiteen. Han kommer 

att skriva ner detta och distribuera detta inför nästa info kommittee möte för 

att vi ska lyfta denna punkt då. 

 

9. Nästa möte – 2013-08-10 – kl 11:30-13:30 i Johanneskyrkan 

10. Reflektion 

11. Mötet avslutas med Sinnesrobönen 

 

 

Protokoll skrivet av sekreterare. 

Bilaga 1 
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