
 

PROTOKOLL FRÅN KRETSMÖTE 31 AUGUSTI 2013  

 

1. Ordförande öppnar mötet och dagliga reflektioner läses. 

2. Presentationsrunda. Deltagarlista sändes runt för ifyllnad, 16 närvarande. Samt GSR-

rapporter för ifyllnad då det inte fanns några digitala. 

Centrumgruppen, ej beslutade men förslag på att stänga ned kvinnomöte tills vidare. Ca 280 

medlemmar. 

Frölundagruppen, 10 medlemmar. 

Centrum Alingsås, 10 medlemmar. 

Mölndalsgruppen, tisdagsmötena fortfarande inställda. Ett fastställt mötesprogram för 

söndagar sept. 13 - jan. 14. Besökare torsdagar ungefär 5-10, söndagar ungefär 15 st. 

Göteborgsgruppen, Inga förändringar, 12-14 medlemmar. 

Sister´s in sobriety, Genomför en steghelg i slutet av september på Hönö med tema steg 1-7. 

Alla kvinnor nya som gamla är välkomna och önskar mer information så är ni hjärtligt 

välkomna att kontakta gruppen. ca 20-25 medlemmar. 

Bara för idag, Skogome. Vi behöver mer folk som går med. 4 medlemmar. 

YPAA Into Action Gbg, Praktiskt möte är flyttat från innan ordinarie till under ordinarie 

mötestid. Den tisdag vi har praktiskt möte är mötet förlängt med 30 minuter till kl. 20.30. 

Praktiskt möte är sista tisdagen i månaden kl. 19.00Har varit prat om att komma igång med 

ett återkommande konvent där vi vill vara med och arrangera. Vi ska försöka få upp en 

hemsida för våran grupp. 25-35 medlemmar. 

Alegruppen Nödinge, Onsdagar kl. 19.30-21.00. Öppet möte första onsdagen i månaden, 

församlingshemmet Nödinge. 10 medlemmar. 

Vårvädersgruppen, inga förändringar. Ca 10 per möte. 

3. Dagordningen justeras och godkänns. Som justerare väljs Pia S. och Micke Z.  

4. Sekreteraren läser föregående protokoll. 

5. Anmälan övriga frågor: a) Möteslistor, b) Ordförande och kassör i kretsen roterar ut, c) 

Workshop Bengt S. d) Workshop Ia. 

6. Rapporter 

a) Jourtelefonen: Marie J. har haft telefonen och meddelar att det ringde mycket i Juni 

men Juli helt dött. Augusti ringde fler, en hel del kvinnor. Roligt hjälpa nykomlingar. 

Därför önskar hon behålla den 3 månader till. Hör dåligt i jourtelefonen och har 

använt sin egen. Beslut tas att Marie J kan köpa in en ny jourtelefon. 

b) Kassören: Ekonomiska rapporten redovisas. Kassörens förslag godkänns. (se bilaga) 



c) Regionen: Bosse L. meddelar att regionsmötet var fantastiskt. Startade med en 

timmes gruppsamvetsmöte. Kia ordinarie sekreterare och Per W. ordförande blev 

valda. Mycket prat om hur vi ska ha det och förstås om Landsmötet.  

-Kia sade, kärleksfull samsad stämning, hoppas vi kan fortsätta så. Klar förbättring 

från tidigare möten. Protokollet är inte färdigjusterat.  

-Birgitta nomineras till förtroenderåd, men det krävs en nominering till från Västra 

regionen, annars kan inget val göras. 

-Johan Ö. invald till FRIK 1 september, hans första möte är i Stockholm. 

-Joel K. service delegat bordlades då oenighet rådde. 

-Nästa regionsmöte 19 oktober 11.00 – 15.00 i Göteborg, Sister´s in sobrietys lokaler, 

”Pärlan”. 

d) Bokansvarig: Lite lågt med bokförsäljningen under sommaren men det förbättras 

nu under hösten. Vill ni beställa material kan Dennis hjälpa till med detta. 

e) Informationskommittén: Janne berättar att det har kommit en till medlem och 

eventuellt några fler på väg in. Fokus i höst läggs på hälso/sjukvård 6 månaders 

omgång.Budgeten är godkänd och de har fått en massa litteratur från Srvicekontoret. 

Anonymitetsprincipen diskuterar vi ofta, kan vara ”trixigt”, viktigt hålla sig på rätt 

sida. Ex. Landsmötet, pressen var där och det startade många rädslor och frågor. Vi 

behöver fler kvinnor till info-komm. GSR:er, för det vidare till era gruppen. 

f) Servicedelegat: Micke, efter servicekonferensen mest fokus på Nordiska 

landsmötet. Per W och Micke ska besöka några möten under hösten. 

7. Nomineringar till kretsen: 

a. Vice ordförande, ingen. 

b. Vice sekreterare, ingen. 

c. Vice kassör, ingen. 

d. Vice webbmaster, Tord eventuellt. Nominering inkommer senare. 

GSR:er vänligen diskutera med era gruppen om nomineringar, tjänare behövs. 

8. Punkten stryks automatiskt. 

9. Nomineringar till regionen: 

a. Vice ordförande. 

b. 2 servicedelegater, Micke vald, Joel nom. Ej godkänd. 

c. 3 suppleanter till servicedelegat. 

d. 1 nominerad ytterligare till förtroenderådet. 

10. Namnförslag i protokoll på internet, mötet beslutar enhälligt JA, att förnamn och första 

bokstaven i efternamnet ska finnas med i protokoll på internet.  

11. Förslag ta bort årsmötet , det har varit lite ”overkill”. Kretsmötet i februari förlängs istället 

med 30 minuter. Mötet beslutar enhälligt JA. 

12. GSR-rapporter, kretskommittén har tagit fram nytt förslag och mötet röstar enhälligt JA till 

detta förslag. Sekreteraren tar fram nya rapporter. 

13. Samordningsinformationsgrupp, Bosse L. Tord, Anders B. startar en ny grupp som kan 

samordna all information  och aktiviteter om AA till AA medlemmar, ”Bli en brygga”. Torsdag 

12/9 kl. 16.30 hålls möte i Vårvädersgruppens lokaler och alla är hjärtligt välkomna att delta. 

14. Tradition 5 presenteras av Leif från Partillegruppen men kan inte delta idag så han har skrivit 

ett brev hur han tolkar tradition 5 som Bosse L. läser upp för oss.Koncept 6 presentera Joel K. 



15. Inga inkomna skrivelser eller motioner. Övriga frågor: 

a. Möteslistorna är slut, ska vi trycka nya? Mötet beslutar enhälligt JA. 1/10 kan d nya 

komma. 

b. Februari roterar Jan F. ur som ansvarig för möteslistorna. Vi behöver någon som kan 

ta över efter honom. 

c. Offentlig information-workshop. En lördag i november blir det i Oscar Fredrik 

förssamlingshem hälsar informationskommittén via Bengt S. 

d. Workshop 11:steget för Kretsens räkning ca 3 timmar föreslår Vårvädersgruppen.   

Pia S. tar med förslaget till 11:stegs gruppen En dag i taget om de kan hålla i 

workshopen. Kretsen står för fikautgifterna. 

e. Kretskommittén kommer ha möte varannan månad hädanefter. Nästa möte 9 

oktober kl. 18.00 

f. Sister´s in sobriety kommer att ha ”steghelg” för kvinnor 28-29/9 på Hönö. Steg 1-7.  

Alla kvinnor hjärtligt välkomna. 

16. Nästa kretsmöte är lördag 30 november kl. 11.30-13.30. 

17. Mötet avslutas med sinnesrobönen. 
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Frivilliga Bidrag till AA-Göteborgskretse Maj - Juli 2013, Kv 2

Jan 2013 Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan 2014 Summa/grp

Frölundagruppen 2000,00 1000,00 3 000,00 kr

Göteborgs gruppen 1500,00 1600,00 2000,00 1800,00 6 900,00 kr

Lundengruppen 1000,00 1000,00 2000,00 4 000,00 kr

Marklands gruppen 2850,00 3600,00 3400,00 2050,00 11 900,00 kr

Oskar Fredriks gruppen 600,00 600,00 1 200,00 kr

Katrinelundsgruppen 728,00  728,00 kr

Tingbergsgruppen Kba 1000,00 1000,00 2 000,00 kr

Vårvädersgruppen 1200,00 500,00 1 700,00 kr

Workshop 13/4 2013 (SIS) 729,00 729,00 kr

Mölndalsgruppen 2000,00 3000,00 2000,00 7 000,00 kr

Centrumgruppen 2400,00 1500,00 2000,00 2000,00 7 900,00 kr

Kungälvagruppen 500,00 500,00 kr

Totalt per månad 6 350,00 3 600,00 8 328,00 4 579,00 6 400,00 1 500,00 6 800,00 6 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Summa Fb 130501 - 130731 14 700,00 Summa Fb Totalt år 2013 47 557,00 kr


