
Anonyma Alkoholister
              Informationskommittén Västra Regionen

Protokoll
Informationskommittén Västra Regionen

2016-04-09 11:30-13:30, Viktoriagatan 3 i Göteborg

1. Mötet öppnas och vi läser 3:e stegsbön tillsammans

2. Presentationsrunda – närvarande:  Axel, Lisen, Pernilla, Per-Olof, Willy, Thomas, 
Marcus, Love och Hanna

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. 

Fokusområde:

 RÄTTSVÄSENDET - VÅREN 2016 

 Polis 

 Domstolar 

 Jurister, Advokatsamfund 

 Kriminalvården 

 Frivården 

 Tullen 

 Brottsofferorganisationer 

 Kronofogden

• KYRKAN

• HR, personalavdelningar, chefer med personalansvar

• HÄLSO – OCH SJUKVÅRDEN

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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4. Föregående mötes protokoll

5. Övriga frågor anmäls

6. Medlem delar med sig av sin professionella bakgrund: Love, nästa gång  Åsa 

7. Rapport Brukarrådet – Willy rapporterar från förra veckans möte.

8. Aktivitetslistan

a. Rapportering av uppdatering med bokade och utförda informationer

b. Diskussion hur vi kommer i kontakt med polisen och rättsväsendet

9. Förtroenderådets Informationskommitté (FRIK) – Pelle berättar vad FRIK gör, skriv 
rent anteckningarna.

10. Övrigt

a. Vårens Inspirationsdag i Dalsland 2016-04-16, Stora Salen i Melleruds kyrka, 
Kapellgatan 6 i Mellerud. Som tidigare beslutat så tar Åsa tar introduktion, 
Axel tar Powerpointen, Willy och Thomas delar med sig av sina erfarenheter. 
En påminnelse är utskickad i samband med protokoll, en sista påminnelse ca 
en vecka innan (Åsa eller Hanna kan göra det). För oss som reser långväga, så 
är vi plats ca 30 minuter innan vi börjar. Åsa tar med dator och projektor. 
Peter önskar anmälan från oss i kommittén i början av veckan med tanke på 
fika, maila Peter. Johan föreslår att kommittén kan hyra en bil från Göteborg 
till Mellerud. Maila till info ang samåkning.

b. Beslut om att använda dokumentet ”Om Offentligt Information”, bilaga till 
kallelsen, ja.

c. ”Annons för att attrahera nya medlemmar”  maila synpunkter till infomail. 
Diskuteras hur vi distribuerar dokumentet till medlemmar. 

11. Nästa möte 7.5 kl: 11.30-13.30, Viktoriagatan 3. 

12. Reflektion från dagens möte

13. Mötet avslutas 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 
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