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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 från möte med  

Informationskommittén Västra Regionen 

2014-01-11 

1. Mötets öppnande, närvarande: Janne (ordförande), Åsa (sekreterare), Bosse I 

(ledamot), Johan Ö (ledamot), Tord (ledamot).  

2. Påminner oss om 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 

3. Föregående mötes protokoll lästes upp. 

4. Summering av workshop OI, 23 november. 

a. Marknadsföringen om själva workshopen – vad kan vi göra för att få fler 

deltagare, skapa intresse och öka engagemang? Vi delade tankar om detta. 

b. Kanalen via email distribution via regionens utskickslista, som går till alla 

GSR:er, verkar inte resultera i att den når medlemmar. På något sätt så 

fastnar information hos GSR.   

c. Vi talade om att föra information om liknande konvent via mun-till-mun 

metoden verkar vara den bästa kanalen att nå ut med informationen just nu. 

Se nedan Övrig punkt a.  
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d. Vi talade om vår agenda och innehåll under workshopen och vi tänker själva 

att innehållet var bra och blev bra utfört och vi fick möjlighet att inspirera och 

dela erfarenhet. En punkt är att vi tänker att vi har dessa workshoper oftare, 

sänka våra ambitioner lite kanske på vad vi vill uppnå och bara fortsätter att 

erbjuda/utföra dessa workshops, kanske två gånger per år.  

Gruppen beslutade att nästa OI workshop är den 3 maj kl 10-13. Lokal på 

förslag är Oscar Fredriks församlingshem. Tord kollar detta och vi tar upp 

denna ws på nästa möte.  

5. Avrapportering från aktivitetslistan plus nya aktiviteter– vi fortsätter med de punkter 

som redan finns, följer upp mm – en ny väldigt spännande kom upp från Tord.  

Vi fortsätter med alla öppna punkter under våren men lägger på det nya fokus för 

våren är Kyrkan. En del brainstorming och en del kontakter som skall tas under 

januari. Till nästa möte kommer alla tänka igenom kontakter mm samt att Åsa 

kommer ”googla” fram och ta göra en summering av organisation mm runt Svenska 

Kyrkan.  

6. Övriga frågor 

a. Informations/distributionskanal för kretsen och regionen – vi talade om detta 

och vi kommer att ta med denna punkt till respektive krets och regions 

nästkommande möte.  

b. Vi kommer försöka att promota våra Informationskommitee möten för att 

öka engagemang och önskan att veta mer om oss. Vi tillverkar en flyer och 

Bosse är flyer/promotaransvarig. 

7. Nästa möte - Johanneskyrkan 2014-02-08, kl. 11:30-13:30 

8. Reflektion 

9. Mötet avslutas med Sinnesrobönen 

 


