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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	  Västra	  Regionens	  Kommitté	  för	  Samarbete	  och	  Information	  2017-‐
10-‐28,	  Vasagatan	  26-‐30,	  Betlehemskyrkan	  

09:00	  	   Välkomna	  till	  något	  förkortat	  ”vanligt”	  kommittémöte	  

1. Mötets	  öppnande	  och	  vi	  läser	  tredjestegsbönen	  tillsammans	  

2. Presentationsrunda,	  närvarande:	  Per-‐Olof,	  Ulf,	  Kent,	  Johan,	  Willy,	  Valli,	  Marie,	  Axel,	  
Peter,	  Sara	  och	  Hanna	  

3. Vi	  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	  	  

•	   HR,	  personalavdelningar,	  chefer	  med	  personalansvar	  

•	   HÄLSO	  –	  OCH	  SJUKVÅRDEN	  

4. Föregående	  mötes	  protokoll,	  ändra	  datumet	  på	  övrig	  fråga	  h)	  från	  071125	  till	  171125	  

5. Medlem	  delar	  med	  sig	  av	  sin	  professionella	  bakgrund:	  stryks	  idag,	  nästa	  gång	  
Thomas.	  

6. Rapport	  Brukarrådet	  –	  Willy	  och	  Marie	  har	  varit	  på	  mötet,	  arbetet	  med	  att	  informera	  
de	  nya	  sjuksköterkorna	  fortsätter	  via	  chefer.	  Nästa	  möte	  i	  mitten	  av	  november.	  

7. Aktivitetslistan	  

a. Genomgång	  av	  aktuella	  informationer.	  Vi	  har	  flera	  informationer	  på	  gång.	  
Kommittémedlemmar	  upplever	  svårigheter	  att	  komma	  fram	  till	  vårdcentraler.	  
Vi	  diskuterar	  olika	  möjligheter	  att	  komma	  in	  där	  och	  funderar	  på	  att	  hitta	  
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ingång	  eventuellt	  regionalt.	  Vi	  diskuterar	  om	  att	  kontakta	  olika	  fackförbund	  
och	  skyddsombud	  beroende	  på	  vilket	  fokusområde	  vi	  har.	  Att	  kanske	  nå	  ut	  via	  
dem,	  vi	  lägger	  dem	  på	  aktionslista.	  Dessa	  ska	  vara	  med	  på	  varje	  fokusområde.	  
Sekreteraren	  delar	  ut	  till	  någon	  i	  kommittén.	  	  

8. Val	  av	  grupp/grupper	  i	  VR	  som	  vi	  besöker	  kommande	  månad:	  	  
Ny	  grupp:	  Vi	  väljer	  Kungälvs-‐gruppen,	  Peter	  kontaktar	  dem	  och	  erbjuder	  besök	  av	  
oss.	  

(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)	  

9. Övriga	  frågor	  

a. Snabbgenomgång	  av	  dagens	  inspirationsdag:	  

Introduktion och avslutning: Axel, presentation: Hanna, personliga 
erfarenheter av kommittén och dess arbete: Marie och Per-Olof, fika-
ansvariga: Marie och Sara 	  

b. Tjänarposter:	  

Ordförande	  –	  Hanna	  nominerad,	  valdes	  enhälligt.	  

Vice	  ordförande	  –	  ingen	  nominering	  

Vice	  sekreterare	  –	  ingen	  nominering	  

Koordinator	  för	  inspirationsdagar	  –	  ingen	  nominering	  

Inköps-‐	  och	  litteraturansvarig	  –	  Willy	  återtar	  sin	  servicepost	  som	  ordinarie,	  
varit	  vilande	  sedan	  170520,	  och	  Kia	  kan	  fortsätta	  som	  vice.	  

c. Vårt	  material,	  uppdatera	  och	  döpa	  om	  (nytt	  namn).	  Johan	  går	  genom	  all	  vårt	  
material	  och	  uppdaterar	  detta.	  

10. Nästa	  möte	  9.12	  Kl.	  11.30–13.30,	  Erik	  Dahlbergsgatan	  11	  A,	  Göteborg	  
11. Reflektion	  av	  dagens	  möte.	  
12. Avslut	  med	  Torontodeklarationen	  följt	  av	  Sinnesrobönen.	  

	  


