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Protokoll
2017-08-12 kl. 11.30–13.30, Erik Dahlbergsgatan 11 A, Göteborg

1. Mötets öppnas och vi läser tredjestegsbönen tillsammans
2. Presentationsrunda
Willy, Per-Olof, Ulf, Vally, Thomas, Hanna, Linda, Marie, Inger och Axel.
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:
•

RÄTTSVÄSENDET

•

KYRKAN samt gymnasieskolor

•

HR, personalavdelningar, chefer med personalansvar

•

HÄLSO – OCH SJUKVÅRDEN

4. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna.
5. Övriga frågor anmäls
6. Marie delar med sig av sin professionella bakgrund
På nästa möte delar Ulf med sig av sin professionella bakgrund.
7. Rapport Brukarrådet
Det finns inget att rapportera då Brukarrådet har möte nästa vecka. Willy berättar lite
kort om vad Brukarrådet är för något.
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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8. Aktivitetslistan- genomgång av utförda informationer, tagna kontakter och nya
kontakter, nytt fokusområde till hösten Hälso- och sjukvården
Linda och Hanna går igenom aktionslistan och delar ut de aktionsposter som saknar
ansvariga till kommittémedlemmar.
9. Val av grupp/grupper i VR som vi besöker kommande månad:
På föregående möte bestämdes att några i kommittén deltar på A-kretsens möte den 19
augusti i Brastad för att inspirera flera från A-kretsen till kommittén.
10. Övriga frågor
a. Vårt material, uppdatera och döpa om (nytt namn)status?
Ansvariga är Bibbi och Åsa som inte är närvarande. Inget att rapportera.
b. Visitkort
Visitkorten är färdiga och närvarande kommittémedlemmar tar med sig en
bunt. Marie tar med en kartong till Kia.
c. Tjänarposter:
Vice sekreterare, Bibbi nominerad
Bordläggs till nästa möte då Bibbi inte är närvarande.
Koordinatoransvarig för inspirationsdagar, nominering?
Inga nomineringar i nuläget.
d. VRKSI:s medverkan på Gullbranna konventet 1-2.9, vilka åker?
1/9 kl.15.30 – Willy och Ulf ansvariga för inspirationstimmen.
2/9 kl.13.00 – Ulf och Marie ansvariga för inspirationstimmen.
Hanna bekräftar tiderna med Håkan.
e. Information från Landsmötet i Hässleholm
Förtroenderådets Kommitté för Samarbete och Information behöver
medlemmar. Rekommenderad nykter tid 5 år.
Allt vårt material skall ligga på Arbetsgrupp så vi kan dela med oss till
varandra.
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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Trygghet i AA – ny broschyr på AA:s hemsida.
AA i vården – Bra material för oss i kommittén att läsa då den är riktad till AAmedlemmar i sin kontakt med vården. Den är alltså inte riktad till
vårdpersonal.
Inspirationsdagar för oss som gör denna typ av service är på gång.
f. Avsluta möten med Torontodeklarationen?
Bordläggs till nästa möte.
g. Uppvisningsmöten för läkarstudenter
5 september kl.13.15 - 15.30 (mötet + frågestund). Intresserade medlemmar
meddelar Axel. Samling 12.30.
25 oktober 2017 kl.13.15 – 15.30 (mötet + frågestund). Intresserade
medlemmar meddelar Axel. Samling 12.30.
h. Inspirationsdag Göteborg
Hanna är ansvarig för höstens inspirationsdag som förläggs till den 28 oktober
2017 kl.11.00 - 14.00. Lokal, mat och övrigt bestäms på nästa möte.
11. Nästa möte
Nästa möte är den 170923 kl.11.30 -13. 30, Erik Dahlbergsgatan 11 A i Göteborg.
12. Reflektion dagens möte
13. Mötet avslutas med sinnesrobönen
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