Anonyma Alkoholister
Informationskommittén Västra Regionen
Protokoll från möte med
Informationskommittén Västra Regionen
2016-01-09 11:30-13:30 i Johanneskyrkan
1. Mötet öppnandes, vi läste tredje stegs bönen tillsammans
2. Presentationsrunda, närvarande; Willy, Per-Olof, Ulf, Brolle, Peter, Åsa och Hanna.
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:


RÄTTSVÄSENDET - VÅREN 2016


Polis



Domstolar



Jurister, Advokatsamfund



Kriminalvården



Frivården



Tullen



Brottsofferorganisationer



Kronofogden

•

KYRKAN

•

HR, personalavdelningar, chefer med personalansvar

•

HÄLSO – OCH SJUKVÅRDEN

4. Föregående mötes protokoll genomgicks och lades till handlingarna
5. Thomas delade med sig av sin professionella bakgrund: nästa gång Åsa.

Jag är ansvarig…
Närhelst, varhelst någon ber om hjälp vill jag att AA skall finnas till hands,
och för det är jag ansvarig

Anonyma Alkoholister
Informationskommittén Västra Regionen
6. Rapport Brukarrådet – Axel; ej närvarande.
7. Aktivitetslistan
a. Genomgång av aktionslistan, aktuella uppdaterades, nya tillfällen lades till och
diskussion om hur vi börjar bearbeta det nya fokusområdet. En ny ”e-mailmall” för Rättsväsende efterfrågades. Åsa sätter samman en mall och sänder
till alla. Åsa kontaktar info kommittén i Gävle för att höra hur deras samarbete
med polis fungerat och försöker få mer information genom dem.
b. Brainstorming: Vi går genom vilka kontakter och öppningar vi har själva. Vi
fokuserar på frivården och kriminalvården först samt egna kontakter.
8. Strykes
9. Övrigt
a. Vårens Inspirationsdag i Dalsland, öppen för alla
Datum 2016-04-16, Stora Salen i Melleruds kyrka, Kapellgatan 6 i Mellerud.
Samma utformning som tidigare. Förslag på inbjudan förberedd av Åsa. Vi
väljer inbjudan med logga.
b. Intern vidareutbildning 6 februari
Plats är Gästis Varberg. Förslag på agenda förberedd av Åsa, vi ändrade några
punkter på mötet och fullständig agenda skickas ut några veckor innan 6/2.
Ansvaret för sessionerna under dagen är uppdelade bland medlemmar. Några
av punkterna för dagen är; anonymitetsprincipen, (obs vänligen läs igenom
traditionerna 5,10,11 och 12 samt annan AA-litteratur i förväg!), genomgång
av presentation och presentationsteknik och hur vi praktiskt hanterar arbetet i
kommittén.
c. Bordlagd från föregående möten: Lägga till ny punkt i ordinarie agenda: Hur
kan vi i kommittén arbeta med våra legat? (Tillfrisknande genom stegen,
Enighet genom Traditionerna och Gemenskap genom Koncepten)
d. Information i hela Regionen / A-kretsen, diskussion.
e. Sekreterare i informationskommittén; ordinarie sekreteraren Bengt har avgått.
T.f sekreterare Hanna, väljs till ordinarie sekreterare.
10. Nästa möte: 6/2 (heldag med internutbildning, plats Varberg, Hotell Gästis).
11. Reflektion från dagens möte

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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12. Mötet avslutades med Sinnesrobönen

Jag är ansvarig…
Närhelst, varhelst någon ber om hjälp vill jag att AA skall finnas till hands,
och för det är jag ansvarig

