Kretsmöte, AA Göteborgskretsen
2018.05.05 kl.11:30-14.30
Plats: En Dag I Taget, Erik Dahlbergsgatan 11 A

1. Mötet öppnas av ordförande Jesper N och inleds med sinnesrobönen. Jesper inleder också med att
informera att nya möteslistor har kommit och finns att ta med till grupperna.
2. Presentationsrunda och deltagarlista skickas runt. Totalt 20 deltagare varav 12 GSR:er.
3. Dagordning godkänns och Pia S och Kent T väljs till justerare.
4. Övriga frågor anmäls. Tre övriga frågor sedan tidigare, en övrig fråga tillkommer angående
bokförsäljning för Halmstadskonventet.
5. Presentation av Koncept 12 av Johan Ö som läser kort ur Servicehandboken och Tradition 12 av
Viktor F. Kretskommittén lägger fram förslaget att slopa denna punkt nästa möte och under den
tiden ha ett gruppsamvetsmöte istället. Förslag godkännes.
6. Rapporter
a) Kretstelefonen. Pia S, meddelar att det ringer i skov. Ett värdefullt och viktigt uppdrag.
Pia har fått ut en ny telefonlista över de som anmält sig kunna ta emot samtal, även Al-anon, för att
den som har hand om telefonen ska kunna skicka vidare till lämplig person. Telefonkortet är påfyllt.
Kent T väljs till ny telefonansvarig.
b) Post. Jesper berättar att adressen till kretsen är korrekt, posten har sannolikt hamnat på
villovägar i.o.m stambytet på Vårvädersgruppen.
c) Bokansvarig. Peter ska göra en sammanräkning av bokförsäljning och lämna till Tage,
vilket görs en gång per halvår. Det har fungerat rätt bra med böckerna trots stambytet, då folk inte
kan komma in i lokalen på samma tider som innan. Peter har varit bokansvarig i tre år och han
undrar om det är dags att byta? Det brukar vara någon från Vårvädersgruppen som är bokansvarig
i.o.m att boklagret ligger där. Den som är bokansvarig ser till att det finns böcker och beställer när
det behövs. Bosse L flikar in att om det inte finns tjänare från Vårvädersgruppen kanske det är dags
att flytta boklagret någon annanstans? Åsa ställer frågan om vi behöver ha litteratur i kretsen?
Beställning via webben är numera väldigt enkelt för grupperna själva att sköta. Jan F säger att det
kan bli svårt när det är få grupper som har en egen lokal där kretsen kan ha sitt boklager. Pia S flikar
in att det blir dyrt med fraktkostnader för grupperna. Johan Ö föreslår att se över hur
bokförsäljningen ser ut bland grupperna statistiskt sett; köper grupper redan på webben eller hur ser
det ut? Ingemar ska undersöka ifall Centrumgruppen kan hålla i detta. Kretskommittén och Peter
kollar tills nästa möte angående lokaler, försäljningsstatistik och kanske lägga fram ett förlag.
d) Kassör. Tage redogör siffrorna från kassarapporten, se bifogad fil. Det uppmärksammas
att bokförsäljningen legat i underkant under mars månad jämfört med tidigare, vilket sammanfaller
med stambytet i Vårväderslokalen.

e) Webmaster. Jesper har agerat tillförordnad webmaster, uppdaterat nya uppgifter som
inkommit; nya mötestider, mail etc. Han meddelar att de nya möteslistorna kostade 3565 kr denna
omgång eftersom vi beslöt att trycka färre antal än förra omgången.
f) Kretsens Regionrepresentant. Tage var tillförordnad representant förra regionmötet.
Regionen har fått en ny kassör. År 2019 ska landsmötet hållas i Västra Regionen. Det saknas
ordförande i regionen. RoseAnna väljs in som tillfällig regionrepresentant till nästa regionmöte.
g) Västra Regionens Servicedelegater. Bosse har varit på sin första servicekonferens
som servicedelegat. Han berättar att det var jättespännande men krävande och långa dagar. Under
konferensen gick de igenom alla motioner i olika utskott. Alla motioner finns nu ute på AA Sverige.
Det kommer en nyöversättning av Servicehandboken till landsmötet. Bosse pratar om vikten av att
rösta för AA Sverige under konferensen och inte för sin hemmagrupp, eller sitt eget huvud, att sätta
det åt sidan. Åsa tillägger att huvuduppdraget är att föra regionens talan och bevara demokratin i
AA. Bosse meddelar att efter sista omräkningen i mars är Västra regionen igen uppe i tre
servicedelegater och därmed har vi nu en vakans. Bosse berättar om den nystartade kretsen i
Halland, ett arbete som varit igång sedan tre år, att det nu finns 9 grupper i Halland och 8 av dem
är nu med i den nya kretsen. Det saknas några få tjänare i den nya kretsen men det lär lösa sig. Det
är tre grupper som nu lämnat Göteborgskretsen för Hallandskretsen, vilket är bra, för
Göteborgskretsen har länge varit för stor. Ska vi som följd av detta uppdatera hemsidan och
möteslistan? Hallandskretsen har numera en webmaster. Diskussionen får tas vidare.
h) 12-stegskommittén. Kent T meddelar att kommittén haft två möten under vilka de
diskuterat hur de ska kunna nå ut med budskapet samt vikten av att göra tolfte-stegs-arbete.
i) Västra Regionens Kommitté för Samarbete och information. Willy rapporterar
att kommittén står utan ordförande. Kommittén har varit förbi hos södergruppen och berättat vad
kommittén arbetar med och väckt stort intresse. De har haft ett möte i Trollhättan för bara
kommittén samt ett presentationsmöte i Skövde där det inte var någon större uppslutning men dock
skapat ett stort intresse hos dem som ändå var där. Nästa möte blir i Johanneskyrkan.
7. Nomineringar till Kretsen. Det har kommit två nomineringar, den för vice kassör är
tillbakadragen.
a) Webmaster. Jan F nominerad.
b) Ordförande Tolfte-stegs-kommittén. Kent T nominerad
8. Val till Kretsen
a) Webmaster. Jan röstas in, alla för.
b) Ordförande Tolfte-stegs-kommittén. Kent T röstas in, alla för.
9. Nomineringar till Regionen. Inga nomineringar
10. Övriga frågor
a) Gruppsamvetsmöte. Jesper lägger fram kretskommitténs förslag att ha ett
gruppsamvetsmöte istället för att börja om på tradition 1 och koncept 1. Gruppen röstar igenom
förslaget och bestämmer att ta frågan om framtida gruppsamvetsmöten vidare till nästa kretsmöte.
b) Workshop, tema: Trygghet i AA. Varit stiltje i arbetsgruppen, Pia kontaktar Mimmi
som är sammankallande. David anmäler intresse att delta.
c) Hur får vi med alla grupper i kretsen? Åsa: hur ska Göteborgkretsens geografi se
ut? Sara J berättar att hon varit i kontakt med tre grupper utav alla de totalt nio som observerats
frånvara under kretsmötena, men som är med på möteslistorna. Fortsatt diskussion om inaktiva

grupper och hur man bäst går tillväga för att inspirera dessa grupper att vilja vara med.
Kretskommittén tar frågan vidare. Åsa läser ur Servicehandboken s.26 att kretskommittén ansvarar
för att inspirera grupper att vara med, antingen själva eller via tillsatt kommitté, samt att
servicedelegaterna delar denna uppgift. Förslag från Jan att skapa en arbetsgrupp som tar tag i att
organisera och besöka inaktiva grupper. Jesper, Kent och Sara anmäler intresse. Arbetsgruppen
utser en sammankallande.
d) Bokförsäljning Halmstadskonventet. Eftersom att Hallandskretsen nu startat upp
borde kanske bokförsäljningen ligga på nämnd krets, men de hinner kanske inte komma igång
redan tills i år, så för detta års konvent kan Göteborgskretsen stötta upp med bokförsäljningen.
Innan mötets slut påminner Johan om Tredje Benet-helgen den 18-20 maj och AA’s medverkan på
bokmässan i höst. Åsa informerar om landsmötet som kommer anordnas i Västra Regionen 2019,
det kommer att behövas mycket service, alla som är intresserade uppmanas anmäla sitt intresse.
11. Datum för nästa kretsmöte blir 18/8, mellan 11.30-14.30. Jesper kollar om mötet kan hållas i En
Dag I Tagets lokaler. En Dag I Taget gör fika-service.
12. Mötet avslutas med sinnesrobönen.

Ekonomisk rapport AA Göteborgskretsen kvartal 1
Rapporten avser perioden 2018-01-01 - 2018-03-31
Ingående Kassasaldo 18-01-01
Intäkter, Summa/kvartal
Konto: Frivilliga bidrag Kreditsida

9 510,99 kr

Marklandsgruppen
En dag i taget
YPAA Into Action
Mölndalsgruppen
Varberg Sveagruppen
Kerstin G
Centrumgruppen GBG
Västergruppen Kungsbacka
Kungälvsgruppen
Sister s in Sobriety
Insättning
AA Göteborgagruppen

4 200,00
1 098,00
895,80
4 000,00
3 000,00
1 212,00
2 400,00
1 500,00
800,00
2 634,00
600,00
1 682,00

FB totalt
Intäkter: Konto Litteratur Såld: kreditsida
Litteraturförsäljning Januari
Litteraturförsäljning Februari
Litteraturförsäljning Mars
Litteraturförsäljning summa

Summa Intäkter totalt
Ingående kassasaldo

24 021,80

2 415,00
2 170,00
945,00

Utgifter, Summa/kvartal
Konto: övriga utgifter debetsida
Datum
04-Jan PlusGiro årsavg.
31-Mars Bidrag Västra Regionen
31-Mars Bidrag Servicekontoret
05-Feb fika kretsen
05-Feb avgift enl spec
29-Mars Laddning Kretstelefon
29-Mars Domänavgift

753,00
14 500,00
6 200,00
470,37
3,00
300,00
582,50

Övriga utgifter summa

22 808,87

Litteratur inköp
Januari
Feruari
Mars

1091,00

5 530,00

Litteraturinköp summa

1091,00

29 551,80

Summa utgifter totalt

23 899,87

9 510,99

Intäkter totalt
Utgifter totalt
Utgående kassasaldo 2018-03-31
Kvarstående i kassan
Att sända in
Regionen
Servicekontoret
Utg kassa efter inskickat bidrag 180331

29 551,80
-23 899,87
15 162,92
10 000,00
5 162,92
-3 600,00
-1 800,00
9 762,92

Tillgångar: = beräknat boklager
Inventerat boklager 2017-12-31

14 715,00

