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Jag är ansvarig… 

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

	  

Protokoll 

2017-09-23 kl. 11.30–13.30, Erik Dahlbergsgatan 11 A, Göteborg 

	  

1. Mötets öppnas och vi läser tredjestegsbönen tillsammans 

2. Presentationsrunda 

Ulf, Per-Olof, Mats, Marie, Axel, Hanna, Linda, Thomas, Magnus och Ingemar.  

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  

• KYRKAN samt gymnasieskolor  

• HR, personalavdelningar, chefer med personalansvar 

• HÄLSO – OCH SJUKVÅRDEN 

4. Föregående mötesprotokoll  

Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna med följande 
korrigering: 

Hanna är inte ansvarig för hela inspirationsdagen utan enbart för att dra igång den och 
boka lokal.  

5. Övriga frågor anmäls 

6. Ulf delar med sig av sin professionella bakgrund 

På nästa möte delar Thomas med sig av sin professionella bakgrund.  
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7. Rapport från Brukarrådet  

Willy och Valli är inte närvarande. Linda rapporterar kort utifrån mail som inkommit. 
Den 10/10 kl.13.30 - 16.30 kommer Brukarrådet att ha en workshop för anställda inom 
vården. Representanter från VRKSI deltar.     

8. Aktivitetslistan- genomgång av utförda informationer, tagna kontakter och nya 
kontakter. 

Linda delar ut de poster som saknar ansvariga till övriga kommittémedlemmar.  

9. Val av grupp/grupper i VR som vi besöker kommande månad:  

Gruppen beslutar att vi avstår detta denna månad då vi har en inspirationsdag nästa 
månad.  

10. Övriga frågor 

a. VRKSI Inspirationsdag i Göteborg den 28 oktober 2017 (kl. 11-14) 

Lokal på Erik Dahlbergsgatan 11A Göteborg bokad (en våning ovan där vi har 
kommittémötena). Kostnad 500 kr. Vi behöver vara här en stund innan och 
förbereda. Flyer skapad, distribuera i era grupper.  

Introduktion och avslutning: Axel 

Ansvarig presentation: Hanna   

Personliga erfarenheter av kommittén och dess arbete: Marie och Per-Olof 
(ev. Linda) 

Fikaansvarig(a): Marie och Sara (ev. Linda)  

Kommittémedlemmar ska vara på plats senast kl.10.00.  

b. Intervjuer med gymnasieelever 

Det kommer komma en webbaserad enkät. Enskilda medlemmar väljer själv 
om man vill delta.    

c. Grupp som uppdaterar material 

Den tillsatta gruppen för att uppdatera materialet har inte varit så aktiv av olika 
skäl. Kommittén pratar om att tillsätta en ny grupp.  
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d. Intervjuer till bok om vart unga kan vända sig för att få hjälp med t.ex. 
missbruk. 

Axel har pratat med journalisten som skriver boken som önskar göra intervjuer 
med AA-medlemmar. Axel blev intervjuad som sedan gav numret till en annan 
AA-medlem som också ska bli intervjuad (anonymt enligt våra traditioner).  

e. Uppvisningsmöten för läkarstudenter 

Kontakta Per eller Axel vid intresse. Nästa till fälle är den 25/10 kl.13.15. 

f. Tjänarposter: 

Vice sekreterare: Bibbi nominerad. Bibbi har avsagt sig nomineringen. Ingen 
annan medlem nominerad och frågan bordläggs tillsvidare.  

Koordinator för inspirationsdagar: Inga nomineringar. Frågan bordläggs till 
vidare.  

g. Avsluta möten med Torontodeklarationen 

Kommittén beslutar att från nästa tillfälle avsluta mötena med att vi läser 
Torontodeklarationen följt av Sinnesrobönen.  

h. Inspirationsdagar  

Förtroenderådets Kommitté för Samarbete och Information. Hanna och Axel är 
inbjudna att delta vid en träff den 071125-171126 i Stockholm. Hanna kommer 
att åka och representera VRKSI. 

i. Rapport från Gullbranna 

Ulf rapporterar från de två tillfällena när vi under en timme fick inspirera andra 
till denna typ av service. Dessvärre bara ett fåtal deltagare. VRKSI:s möten 
hade missats att skrivas in i möteslistan. Frågan väcks gällande huruvida detta 
är rätt forum och den tar vi med oss till nästa år. 

j. Ordförandeposten 

Ordförande flaggar för att ordförandeposten ställs till förfogande då han av 
olika skäl har svårt att få tiden att räcka till. Hanna är nominerad till 
ordförande. Andra nomineringar tas med till nästa möte. Kommittén behöver , 
om Hanna väljs in, även en nominering till vice ordförande. Frågan bordläggs 
till nästa möte.   
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11. Nästa möte 

Nästa möte är den 171028 kl.09.00-10.00, Erik Dahlbergsgatan 11 A i Göteborg. 
OBS! Kortare mötestid p.g.a. att mötes läggs i samband med vår inspirationsdag.  

12. Reflektion från dagens möte 
 

13. Mötet avslutas med sinnesrobönen 

 


