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KRETSMÖTE GÖTEBORGSKRETSEN, LÖRDAG 13 SEPTEMBER 2014 

1. Mötet öppnas av tillförordnade ordförande Inga-Lill 

2. Presentationsrunda. Deltagarlista skickas runt för ifyllnad av alla deltagare. 32 deltagare, varav 13 st 

GSR’er. 

3. Dagordningen justeras och 2 justerare utses:  Åsa M. och Tord K. 

4. Föregående protokoll läses av sekreteraren och kunde godkännas för att läggas till handlingarna. 

5. Övriga frågor anmäldes:  

a) Bengt S. kan ställa sig till förfogade för workshop om ”Vår gemensamma välfärd” 

Leif (Partillegruppen) önskar svar på tre frågor som ställdes av honom själv på föregående kretsmöte 

(bordlades då av tidsbrist): 

b) Marknadsföring AA-grupper 

c) Bemötande Nykomlingar 

d) Blandmissbrukare 

e) Grupprepresentanter från kretsen till Regionsmötena 

f) Övrig fråga som lyftes under mötet: Kan någon med service/AA-struktur-kunskap vid nästa 

kretsmöte berätta om vad det innebär att vara servicedelegat (eller inneha en tjänarroll i 

krets/region/AA-Sverige). Bosse L. erbjöd sig att berätta om kretsen och olika uppdrag. Gruppen 

godkände Bosse L. 

6.  Rapporter 

a) Jourtelefonen - Susanne har haft kretsens jourtelefon. Anne överlämnade den då Susanne ej var 

närvarande. Gått bra men var bortrest i juli. Ia erbjöd sig att ta över telefonen de kommande 

kvartalet – godkändes av mötet.  

b) Tillförordnad kassörens rapporter (Jan F) – se separata bilagor 1 och 2:  Ekonomiska rapport 

kvartal 2 - 2014, utökad med augusti samt rapport om Frivilliga bidrag per grupp och månad. 

Förslag från kassör som godkändes av mötet: 

1. Att föra 54.155,07 kr i ny räkning 

2. Att sända 19.800 kr som bidrag till Västra Regionen 

3. Att sända 9.900 kr som bidrag till Servicekontoret i Stockholm 

Jan F. önskar revision innan överlämning till nya kassören. Godkändes av mötet. 

Två kommentarer:  

”En dag i taget”-gruppen (GSR Johan Ö) och ”Skansengruppen” Kungsbacka (GSR GSR Angeliqa) saknar 

uppgifter från sina hemmagrupper på kassapporten De uppmanas kontrollera med sina gruppers 

kassörer och sedan återkomma till Jan.  
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c) Rapport/Protokoll från Regionsmötet har Melissa A. (ej närvarande) men protokoll finns enligt 

uppgift på Västra Regionens hemsida 

d) Bokansvarig Dennis informerar att vi har ett utbud ca 10 st. böcker av all litteratur, vid behov är 

det bara att ta kontakt med Dennis så beställer han mera. 

e) Infokommittén: Ökat medlemsantalet i kommitten. De hade en intern träff i vecka 37 för att 

överföra kunskap och erfarenhet samt inspirera varandra. Allt för att kunna föra AA’s budskap 

vidare på ett bättre sätt. Jobbar fokuserat på områdena vården, kyrkan, HR,  rättväsendet. 

Protokoll finns på Västra Regionens hemsida. Detta är en engagerad grupp, minst ett 

informationstillfälle per vecka, försöker täcka hela Västra Regionen. Kyrkan är fokus under hösten 

(följer den nationella planen på fokusområden som är i AA Sverige).  Volvo har verkligen tagit till 

sig information, ett exempel är att rehabansvariga vid flera tillfällen tagit kontakt med 

kommittémedlemmar för hjälpsökande anställda som önskade ha kontakt med någon från AA. 

Åsa berättade att hon följt med en kvinna på möte. 

f) Info från 12-stegskommittén: Rapport från ordförande lästes upp av sekreterare, då han ej var 

närvarande – se bilaga 4. Tillägg ifrån Tord (kommitté medlem): Det är grupperna som skall göra 

denna information, inte bara deltagare i kommittén. Kommittén är en resurs för grupperna. 

Använd gärna vår mailadress för all kontakt i att föra AA´s budskap vidare till dom alkoholister 

som fortfarande lider, serviceuppdrag och kontakter är väldigt intressant. Åsa M ställer frågan: 

”Hur anmäler man sin hemmagrupp för att visa sitt intresse av att låta gruppen få vara med och ta 

ett ansvar för regelbunden service? Tord: Ring eller maila gärna 12-stegskommittéen för mer info. 

g) Info från FRIK (Förtroenderådets Informationskommitté, den nationella informationskommittén 

för AA Sverige):   

• Den 4-5 oktober är det en inspirationsträff (OI-dagar) om offentliga information i Stockholm där 

många av de i AA Sverige som gör informaitonsservice träffas. Temat för i år är ”Tänka nytt – Våga 

synas” . Alla är hjärtligt välkomna till träffen.  

• Reklamtid i TV för reklamfilmer (se aa.org – amerikanska versioner som textas till svenska) 

kommer att köpas. Framför allt på nattetid, då de tidpunkterna är billiga och bra tid för våra 

kamrater. Det är just nu två filmer på gång att bli färdigställda, fler på gång. 

h) Med på Kretsmötet fanns två representater från två nya grupper i Herrljunga (gruppnamn 

Herrljungagruppen, kontakt Pelle) och Falköping (”Budskapet” kontakt  Niclas  ”Brolle”). 

Deras gruppsamveten har skickat dom för att de önskar ingå i Göteborgskretsen, då deras 

krets är vilande. Mötet hälsar dom välkoma till Göteborgskretsen där de nu kommer ingå. 

Webmaster står behjälplig med information och efterfrågar kontaktuppgifter. Då den nya 

möteslistan precis kommit från nytryck, så kommer det olyckligtvis ta ett tag innan 

Herrljungagruppen och Falköpingsgruppen kommer finnas med på den tryckta listan. 

De är dock med på Kretsens hemsida.  
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7. Nomineringar kretsen:  

a) Ordförande: Inga-Lill H.- Hagagruppen 

b) Vice ordförande: Johan W- Centrumgruppen 

c) Kassör: Tomas Å. - Vårvädersgruppen 

d) Vice kassör – inga nomineringar 

e) Vice webmaster – inga nomineringar 

 

8. Val till kretsen (13 GSR’er närvarande som är röstberättigade) 

a) Omröstning ordförande – inför detta val beslutade mötet att Johan Ö skulle vara tillfällig 

ordförande och Inga-Lill var ej närvarande.  

För -  8 st. Emot – 2 st. 3 st. nedlagda röster.  Inga-Lill H. vald som ordförande. 

Då vi är mitt i en period så beslutade mötet att Inga-Lill kommer att sitta som ordförande till 

årsmötet i februari 2017.  

b) Omröstning vice ordförande - Johan W. är inte på plats men är villig att ta tjänaruppdrag.  För: 9 

st. Emot: 0 st. Nedlagda 4 st. Vi tar upp frågan på Kretsens årsmöte 2015 om Johan W. om han vill 

sitta till febr. 2017. 

c) Kassör Tomas Å. blir enhällig vald till kassör. Kommer sitta fram till februari 2017 

d) Vice kassör – inga nominering 

e) Vice webbmaster – inga nomineringar 

 

9. Nominering till regionen: 

a) Ordförande: Johan Ö. 

b) Vice ordförande - inga nomineringar 

c) Kassör: Bosse L. 

d) Sekreterare – inga nomineringar 

e) 3 servicedelegat – inga nomineringar 

f) 3 suppleanter till servicedelegat – inga nomineringar 

g) 2  till regionens representanter i Förtroenderådet – inga nomineringar 

 

10. Presentation av tradition 6 och koncept 7, bordlades pga tidsbrist.   

11. Inkomna skrivelse och motioner.  

Falköpingsgruppen ”Budskapet” och Herrljungagruppen, kontakt Pelle, har begärt inträde i kretsen. Se 

ovan punkt 6 för mer information. 

12. Övriga frågor:   

a) Bengt S. - Workshop för ”Vår gemensamma välfärd”, finns det någon som är intresserad av att 

hjälpa Bengt S. Åsa M. är villig att delta. Datum, plats och tid kommer senare. 

b) Leif ifrån Partillegruppen tycker vi har dålig information utåt om AA. Tord välkomnar Leif och alla 

till 12-stegsgruppen för att få info och berättelser om vad som sker när det gäller besök 

avgiftningar m.m. för att föra budskapet vidare. Bemötande och information till alla nykomlingar 

är varje AA-grupps ansvar. 
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c) Bemötande och information till blandmissbrukare, i  AA får vi hjälp med vår alkoholism.  

d) Val av 2 st. representanter för att åka till Regionsmötet:  Gbg`s kretsen t.f vice ordförande Johan 

W. kommer att åka till nästa Regionsmötet samt  Tage från Boråsgruppen. Mötet beslutade att 

Tage kommer att vara Göteborgskretsens representat tillsammans med ordförande framgent (tills 

annat beslut tas) 

e) Haga Open har handlat för 1.534 kr, kan dom få det ifrån aktivitetsfonden? Kretsmötet godkände 

detta. 

13. Nästa möte 29/11 kl. 11.30-14.00 i Vårvädersgruppens lokal. Om någon har ett annat förslag på lokal 

(för att vi eventuellt skall rotera) så vänligen kontakta Marie A. sekreterare i kretsen. 

 

14. Mötet avslutas med sinnesrobönen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll skrivet av Marie, sektreterare Göteborgskretsen 

Justerat: Åsa M & Tord K 

 

Bilaga 1: GSR-rapporter – sammanställning 

Bilaga 2: Ekonomisk rapport kv 2 inkl augusti 2014 

Bilaga 3: Frivilliga bidrag tom augusti 2014 

Bilaga 4: Rapport från ordförande i 12:e stegskommittén 
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Bilaga 1 

GSR-rapport för augusti 2014 – inför Kretsmöte 13/9 -14 

 Mölndalsgruppen ca 5-10 besökare/möte 

Sister´s in Sobriety ca 10-15 besökare 

Frölundagruppen ca 10-12 besökare 

Tingbergsgruppen, Kungsbacka ca 30 besökare 

Skansensgruppen, Kungsbacka ca 8-13 besökare 
Bara för idag Skogome, ca 5 besökare - behöver mer män som kommer till detta 
möte 

Vårvädersgruppen, ca 11 besökare, kvinnomötet fredagar är borttaget 
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 
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Bilaga 4 

 


