Anonyma Alkoholister
Kommitté för Samarbete och Information Västra Regionen
Protokoll
2016-12-17 11:30-13:30, Erik Dahlbergsgatan 11A i Göteborg
1. Mötet öppnas och vi läser 3:e stegsbönen tillsammans
2. Presentationsrunda, närvarande; Magnus, Thomas, Peter, Linda, Ulf, Willy, Nicky,
Tage, Per-Olof, Therese, Axel 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

•

KYRKAN

•

FÖRETAG/SAMHÄLLE/UTBILDNING – med tyngdpunkt Gymnasium

•

HÄLSO – OCH SJUKVÅRDEN

4. Föregående mötes protokoll
5. Övriga frågor anmäls
6. Willy delar mer sig av sin professionella bakgrund. Nästa gång Hanna.
7. Rapport från Brukarrådet – Willy berättar om senaste mötet. Bra forum för
informationsutbyte. Vi kommer att få en aktuell lista för alla beroendemottagningar
för att vi ska kunna kontakta dem.
8. Aktivitetslistan – genomgång av utförda informationer, tagna kontakter och nya
kontakter. Vi har haft några informationer på gymnasieskolor med bra mottagande.
Vi har även nya bokningar och kommer att börja kontakta lärarna direkt efter tips
från skolor. Vi fortsätter med pågående kontakter. Nästa fokus till våren 2017 Kyrkan.
Hanna tar fram kontakter från arkivet till nästa möte.

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
Kommitté för Samarbete och Information Västra Regionen
9. Val av grupp/grupper i VR som vi besöker kommande månad:
November/december: Hagagruppen Göteborg, Per, Åsa, Johan
Ny grupp i januari: 21.1 A-Kretsens Kretsmöte, Peter och Thomas
Ny grupp i Februari: 1/2 kl 18 Klintgruppen Borås, Hanna
(fast punkt varje månad, där vi bestämmer en grupp eller två vars praktiska möten vi
besöker för att berätta och inspirera om kommittén och dess arbete)
10. Övrigt
a. Kalender; vi använder Google-kalender gemensamt för våra bokade
informationer, de som vill ha tillgång till den kan kontakta Marcus. Marcus,
Axel och Hanna administratörer för att lägga till och ändra bokningar.
b. Broschyrer; Axel rekommenderar En medlems syn på Anonyma Alkoholister,
Anonyma Alkoholister i Sverige, En nykomling frågar och AA i nötskal. Vi
diskuterar AA i vården vilken vi tycker inte vänder sig till vår fokusgrupp. 2 nya
Broschyrer: AA som resurs för dig som arbetar i vården och AA som resurs för
dig som chef. Vi kommer att använda dessa broschyrer. Axel kontaktar FRIK
angående broschyrerna då de inte är godkänd av policykommittén ännu.
Linda översätter just nu Unga i AA, vi kan använda den till gymnasieskolor när
den är klar.
c. Radioreklam; Marcus har varit i kontakt med FRIK för reklam på Radio 88 som
har gjort spottar. Reklamen körs nu rikstäckande på olika radiokanaler.
d. Rapport från STOCKYPAA Talardag i Stockholm 161112; Axel och Marcus har
varit på STOCKYPAA och haft en Workshop. Bra uppslutning. Vi fortsätter att
vara behjälpliga så mycket vi kan för andra kommittéer.
e. Demonstrationsmöte för studenter; Vi planerar att ha demonstrationsmöten
nästa år 2/2 kl: 10-12 samt 3/3 kl: 10-12 för läkarstudenter på
Hälsovetarbacken. Eventuellt kan detta bli återkommande. Vi diskuterar hur
vi genomför detta, vi läser den senaste BOX 459 där det finns en artikel om
sådana möten. Axel, Linda och Hanna ansvarar för vidare planering.

11. Nästa möte 170114 kl. 11.30-13.30 Erik Dahlbergsgatan 11 A
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

