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1. Mötets öppnande, varför är vi här läses - närvarande: Janne (ordförande), Åsa
(sekreterare), Bosse (ledamot), Bengt (ledamot), Johan (ledamot), Tord (ledamot),
Stefan, Kim, Hasse.
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 berördes. Inga öppna frågor.
5. Aktiviteter kring Informationskommittén.
a. OI-Workshop – Bengt informerar om en idé om ett upplägg för en workshop –
ett heldags-evenemang med ett mer djupgående OI-workshop. Förslag
tidigare utskickat till alla deltagager i kommitteen, mycket gediget och
välarbetat. Johan föreslår ett kortare evenemang på ca 2-3 timmar.
Kommitteen diskuterade dessa två förslag och kommer fram till att det är två
olika uppslag: ett lite kortare mer lättgängligt, lämpat för en större grupp
seminare/föreläsning eller ett större evenemang med fördjupad kunskap mer
riktat till de som bedriver information. Gruppsamvetet beslutade att vi
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kommer att köra på det kortare seminariet. Bengt, Åsa och Johan kommer ta
fram ett nytt förslag och avrapporterar vid nästa möte. Datum är beslutat till
23 november, plats Oscar Fredriks församlingshem. Inbjudan kommer att
distribueras senare. Det andra förslaget läggs på framtiden med hopp om
utförande.
b. Tema vecka (6/11 och 7/11) Västra Götalandsregionen har. Aleforstiftelsen
kommer att delta och undrar om vi vill delta. Vi diskuterande detta utifrån
traditioner mm – och beslutade att vi åker dit och informerar om AA, som AAmedlemmar.
6. Avrapportering gjordes utifrån aktivitetslistan plus genomgång av nya aktiviteter,
fokus i höst är Hälso & Sjukvård.
7. Övriga frågor
a. Stefan hade många frågor, delade tankar och uppslag. Tack!
b. Johan berättade lite om sitt uppdrag i FRIK. OI-dagarna 19-20/10 i Stockholm.
c. Två yngre kvinnor ev. på väg in i IK – som medlemmar eller informatörer är
ännu oklart!
8. Nästa möte – 26/10 i Johanneskyrkan kl. 11:30-13:30
9. Reflektion från alla om dagens möte och sedan avslutades mötet med
Sinnesrobönen.
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