
 

 

Göteborgskretsen  

 

Protokoll från kretsmötet 2014-02-15 

 

1. Mötet öppnas. Dagliga reflektioner 15/2 läses. 

2. Presentationsrunda 

3. Dagordning godkänns och 2 justerar utses. Men finns punkter vi glömt i 

dagordningen, läggs till under mötes gång. Justerare utses: 

 Thomas och Ia. 

4. Föregående protokoll uppläses av Marie A. 

5. Övriga frågor: English, transport till regionsmötet, Centrum 

6.  Rapporter:  

a) Marie har haft kretsen jourtelefon, berättar om att det ringt mycket, 

många frågor, väldigt positivt. Melissa tar över fr.o.m 15/2. 

b) Kassörens rapport godkänns av kretsen, se bilaga 1 + 2. Boklagrets 

differens 5.251 kr förs till ny räkning.  

c) Revisionsrapport från Stig-Lennart och Bengt S. Undertecknade revisorer 

har granskat Göteborgskretsens räkenskaper, och funnit dom noggrant och 

väl förda, varför vi föreslår ansvarsfrihet för krets och kretskommitté. 

 Revisorerna roterar ut. 

d) Regionen: Regionsmötet är 1 mars. 2 st. nomineringar som 

viceordförande Bosse L. från Gbg och Nisse från Skövde. Ordförande har 

hoppat av pga personliga skäl. 

e)  Förnamn och första bokstaven i efternamn i kretsens protokoll är 

godkänt, skall röstas på dom olika förslagen nedan.  



 

 

1. Bara förnamn 

2. Lösenordsskyddad 

3. Förnamn samt första bokstaven i efternamnet och första bokstaven i 

efternamn  

4. NN 

Alt 3. tas med till Regionmötet 

 f) Joel K: avsäger sig posten som servicedelegat. 

g) Bokansvarig Dennis ej närvarande 

h) Infokommittén har nu kyrkan som målsegment, kollar Gbg:s stift, Workshop 

3 maj i Oskar Fredriks kyrka.  Målsättningen är att ha workshop 2 ggr/år.  

Promota för våra möten, göra lite flyers för vår kommitté, flera kvinnor behövs 

till informationskommittén, då det enbart finns en för närvarande.  

Informationen fastnar hos GSR:erna? Nästa infokommittémöte är 15 mars kl. 

11.30-12.30  i Johanneskyrkan. Protokollen finns på regionens hemsida samt 

kretsens hemsida. 

i) 12estegskommittén: Malin har avsagt sig tidigare nominering som 

sekreterare. Vi får gå och informera hos Alefors öppenvårdsmottagning 2: a 

veckan i april . Anders B. ordf. har visat broschyren ”En medlems syn på 

Anonyma Alkoholister” för personal på Stadsmissionen och den ska delas ut till 

behövande som ligger inlagda på Stadsmissionen. Mötesdag är 3:e måndagen 

varje månad kl. 18-20, nästa möte 17 februari.  

7. Nomineringar till kretsen: 

a) Ordförande ingen nominerad 

b) Vice ordförande ingen nominerad 



 

 

c) Kassör Tord 

d) Vice kassör ingen nominerad 

e) Vice webbmaster ingen nominerad 

f)  Bosse H. nomineras som ansvarig  för dom tryckta möteslistorna 

Punkt 8 + 9 enligt dagordning strykes 

10.  Val till kretsen: 

a)  Ordförande Bosse L. roterar ut. Vakant 

b) Vice ordförande vakant 

c) Kassör Tord  

d) Vice kassör vakant 

e) Vice webbmaster vakant 

f) Elisabeth och Ia har anmält sitt intresse för revisorer. Godkänns 

 

 11. Nomineringar till regionen:  

a) Vice ordförande 

b) 2 servicedelegat ingen nominerad  

c) 3 suppleanter till servicedelegat ingen nominerad 

 d)1 nominering till förtroenderådet är Birgitta från Strömstad, men ytterligare 

en nominering krävs för val (finns ingen) 

e) Anders B. är nominerad av litteraturkommittén av Vårvädersgruppen som 

skulle ta det vidare till regionen men 1 GSR i kretsen röstade emot så, frågan 

bordlägges till nästa möte efter att Anders hade presenterat sig och redan 



 

 

arbetat för litteraturkommittén i 8 månader. Förslaget är att Anders mailar ett 

prov, svenska och engelska på sitt arbete till alla GSR:er så de kan läsa och 

begrunda ihop med grupperna hans kompetens till nästa kretsmöte. Anders 

kommer att avstå arbete för litteraturkommittén. 

Vi har inga regionsrepresentanter 

Har vi några som kan tänka sig att åka på regionsmötet 

Kim och Anna L. åker till nästa regionsmöte 

12. Presentationen av 6:e traditionen av Ingemar och 7 konceptet av Ia  

13.Vicedelgat Mickael samlar alla GSR:er den 22/3 kl 11.30 i 

Vårvädersgruppen lokaler för att gå igenom motioner inför 

servicekonferanser. 

 

14.  Övrig frågor: 

a) Engelska gruppen är med i kretsen och skulle vilja använda kretsens 

telefonnummer på sina flyers/visitkort, godkännes ej av kretsen. 

Kretsen rekommenderar dem att skaffa egen grupptelefon så om det ringer 

engelsktalande till kretsens telefon kan vi hänvisa till den Engelska gruppens 

telefonnummer istället. 

b) Transport till regionsmötet. Kretsen godkänner att hyra minibuss vid behov. 

Kretsen står för kostnaden. 

c) Centrum GSR ställde en öppen fråga om vilka som ”får” dela på ett ”öppet 

möte”. Observatörer rekommenderas att vara tysta enligt AA.org. 

 

15. Nästa kretsmöte 24/5 kl. 11.30-13.30 



 

 

 

16. Mötet avslutas med sinnesrobönen 

Bilaga 1 

 



 

 

Bilaga 2 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


