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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 

2018-01-13 kl. 11.30–13.30, Erik Dahlbergsgatan 11 A, Göteborg 

	  

1. Mötet öppnas och vi läser tredjestegsbönen tillsammans 

2. Presentationsrunda 

Katja, Sanna, Uffe, Hanna, Anastasia, Valli, Per-Olof, Birgitta, Thomas, Leif, Willy, Linda 
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 läses 

Föregående mötesprotokoll godkändes. 

5. Övriga frågor anmäls 

6. Hanna delar med sig av sin professionella bakgrund 

På nästa möte delar Per-Olof med sig av sin professionella bakgrund. 

7. Rapport Brukarrådet 

Brukarrådet hade organiserat två temadagar där personal från sjukvården hade bjudits in. 
Första tillfället hade de inga anmälda och dagen ställdes in. Andra tillfället var det en anmäld 
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och dagen fick ställas in igen. Brukarrådet har vänt sig till ansvariga chefer för att kartlägga 
varför inga kom.  

8. Aktivitetslistan - genomgång av utförda informationer, tagna kontakter och nya 
kontakter, nytt fokusområde för 2018 (HR, personalavdelningar, chefer med 
personalansvar) 

Aktivitetslistan gicks igenom. Linda delar ut uppdrag utifrån medlemmarnas önskemål och 
skickar ut listan tillsammans med mötesprotokollet från detta möte. 

9. Val av grupp/grupper i Västra Regionen som vi besöker kommande månad  

Kungälvsgruppen behöver inte någon information i nuläget. Hanna föreslår att det kan vara 
nyttigt att VRKSI besöker grupper som i nuläget inte är representerade i kommittén. Per-Olof 
kontaktar Peter (från Halmstadtrakten) angående att besöka någon av grupperna i och omkring 
Halmstad (Tylögruppen, Nissangruppen).    

10. Övriga frågor 

a. Vakanta tjänarposter: 

• Vice ordförande - Kent intresserad. 
• Vice sekreterare - ingen nominering i nuläget.  
• Koordinator för inspirationsdagar - ingen nominering i nuläget.  

b. Uppdatering av vårt material (status?) – Johan 

Linda mailar Johan och hör om hur det går. Linda hjälper gärna till att uppdatera 
materialet.  

c. Intern inspirationsdag - plats, innehåll etc. 

7 april 2018 i Trollhättan (runt kl.10-16) Kommitténs medlemmar funderar kring 
dagens innehåll, mailar era tankar. Hanna ser över agendan.  

d. Vårens Inspirationsdag/workshop KSI - plats, datum etc. 

21 april 2018 runt kl. 11.00 - 14.00. Någonstans åt Skaraborgshållet. Hanna kontaktar 
Brolle.   

e. Kommitténs arbete, diskussionsfråga från förra mötet. 

Frågan diskuterades vidare lite kort och det lyftes fram vikten av att vi kommer ihåg 
att vi alla gör så gott vi kan. Vi behöver fler tjänare som gör service. Detta är ett 
behov som finns i hela AA. Linda föreslår att bristen på informatörer och tjänare och 
hur vi ska få in fler i kommittén som kan utföra informationer diskuteras under vår 
Interna Inspirationsdag.  
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f. Gemensam KSI – seminarium 

Troligtvis första helgen i maj. I nuläget har vi ingen mer information. Tas upp nästa 
möte  

11. Nästa möte  

Nästa möte är den 2018-02-24 kl.11.30 - 13.30 på Erik Dahlbergsgatan 11 A, Göteborg  

12. Reflektion av dagens möte 
 

13. Mötet avslutas med Torontodeklarationen följt av sinnesrobönen 
 

 


