Anonyma Alkoholister
Informationskommittén Västra Regionen
Protokoll från möte med
Informationskommittén Västra Regionen
2014-11-15
1. Mötets öppnande – ”varför är vi här?” påmindes om.
2. Presentationsrunda – närvarande: Janne, Ulf, Kia H, Axel, Bengt, Stefan, Bibbi, Olivia,
Åsa, Jesper (välkomnar Jesper välkommen till vår kommitté).
3. 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

•

Polisen, rättsväsendet

•

Kyrkan – Vårt fokusområde under hösten 2014

•

HR, personalavdelningar, chefer med personalansvar

4. Föregående mötes protokoll lästes upp.
5. Avrapportering från aktivitetslistan plus nya aktiviteter– vi fortsätter med de punkter
som redan finns, följer upp mm. Listan med aktiviteter ökar konstant och vi får fler
och fler möjligheter till information.
6. Övriga frågor
a. Inspirationsdag bokad till 22/11 kl 10-13 i Oscar Fredriks församlingshem.
Innehåll:
Agendan färdig och distibuerad internt. Inbjudan distribuerad genom
”vanliga” kanalerna efter föregående möte. VIKTIGT – vi behöver ”pusha”

Jag är ansvarig…
Närhelst, varhelst någon ber om hjälp vill jag att AA skall finnas till hands,
och för det är jag ansvarig
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mycket för deltagande för denna dag. Vi försöker använda oss av alla
möjligheter att få ut informationen. Alla tar ansvar för detta.
Servicetjänare för denna dag: Vi (Bengt) frågar AA Oscar Fredrik-gruppen om
de kan tänka sig att ta hand om service (kaffe mm) denna dag. Back-up är
Ypaa. Bengt kollar då med Olivia.
Bibbi och Åsa delar erfarenhet, ca 10 min var.
Bjuder in Johan från FRIK för att berätta om det nationella arbetet och för att
visa exempel på reklamfilmer som kommer att tas fram.
Kia tar fram frågor som grund för grupparbete/bikupa för att lyfta det positiva
med Offentlig Information.
Obligatorisk närvaro denna dag 
b. Vi samtalade om arbetsfördelning i förhållande till vilka uppgifter vi har i
kommitéen – för att fördela och underlätta för varandra. En del av oss har
mer tid, andra känner sig bekväma med bearbeta och arbetet bakom och
några tycker väldigt mycket om att utföra informationer. Vi gjorde en lista
över nuläget för oss som individer.
c. Janne roterar ut som ordförande vid nästa möte.
d. Vår budget i kommitteen är 6.500 kr för 2014. Vi har gått över vår budget för
2014, framför allt i förhållande till budgeterade reskostnader. Förklaringen är
ganska enkel, vi har långt många fler information än beräknat samt att
föregående år ”fick” vi broschyrer och i år har vi under hösten köpt ganska
mycket (behövts mer).
Budget skall täcka resekostnader samt broschyrer (som är en stor del). Ju fler
informationen vi har desto högre kostnader, både vad gäller resekostnader
och broschyrer. För 2015 räknar vi glädjande nog att vi behöver eska utökad
budget.
Vi samtalade om AA’s hattpengar och kostnader och vi känner att vi är mycket
respektfulla med hänseende av våra kostnader. Många av oss tar aldrig ut
någon reseersättning, utan väljer ”att lägga detta i hatten”. Det behöver vara
demokratiskt, dvs att alla skall kunna utföra denna service – det skall inte
ligga på individen om man har råd eller inte – då måste vi använda oss av vår
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budget. Vi skall även försöka att få reseersättning från de som önskar
information framöver – aldrig som ett krav men en önskan.
Nästa möte - Johanneskyrkan 2014-12-20, kl. 11:30-13:30
7. Reflektion från medlemmarna från dagens möte
8. Mötet avslutas med Sinnesrobönen
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