Anonyma Alkoholister

Protokoll Kretsmöte, Anonyma Alkoholister, Göteborgskretsen
18.08.2018
1. Mötet öppnas av ordförande
2. Presentationsrunda och deltagarlista skickas runt, se bifogad fil
3. Val av sekreterare till dagens möte, Hanna valdes
4. Dagordning godkändes och två justerare valdes, Stig-Lennart och Fredrik
5. Övriga frågor anmäls
6. Gruppsamvetsmöte.
Tradition 1 samt text från Vår Gemensam Välfärd lästes. Vi gick laget runt och delade
om läsningen. Vi läste även frågorna till tradition 1 från samma material och svarade på
dem.
Diskussion om hur ofta Kretsen bör ha gruppsamvetsmöte. Vi kom fram till att vi
fortsätter likadant på nästa Kretsmöte och då tar vi Tradition 2 och önskvärt är att de som
representerar Kretsens gruppsamvete (GSR:n, ordförande, sekreterare, kassör,
bokansvarig, webmaster, kretsrepresentant) förbereder sig till nästa möte genom att läsa
Tradition 2
7. Rapporter
a) Kretstelefonen, få samtal. Fredrik har telefonen till nästa möte.
b) Post, Vårvädersgruppen tar hand om posten.
c) Bokansvarig, inte närvarande, Peter roterar ut.
d) Kassör, Tage redovisar ekonomin april-juni, se bifogad fil.
e) Webmaster, Jan med hjälp av Jesper sköter hemsidan.
f) Kretsens Regionrepresentant, vakant, Hanna t.f för Regionmöte 180825
g) Västra Regionens Servicedelegater, vakanta
h) 12estegskommittén, nästa möte 180917 kl. 17.00 i Mölndals grupps lokal.
i) Västra Regionens Kommitté för Samarbete och information, nästa möte
180908 kl. 11.30 i Johanneskyrkan. Flera vakanta serviceposter i kommittén.
Diskussion om VRKSI ska ligga under regionen eller under kretsar som i övrig
Sverige. Frågan tas till Regionmöte av kretsrepresentant.
8. Nomineringar till Kretsen, inga
9. Val till Kretsen, inga. Vakanta serviceposter, vice ordförande, sekreterare, vice
sekreterare, vice kassör, kretsrepresentant, bokansvarig, vice webmaster.
10. Nomineringar till Regionen, inga.
11. Övriga frågor
a) Inkommen skrivelse: swish, kretskommittén har fått en fråga angående användning
av swisch i AA. Ordförande svarar på mejlet, varje grupp är självstyrande (tradition 4)

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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och en enskild medlem kan ställa sina frågor samt presentera sina frågor i sin
hemmagrupp. Behöver gruppen stöd, kan den vända sig till kretsen.
b) Ny hemsida, det bildades en arbetsgrupp, Jesper, Jan, Fredrik och Fabian. Jesper
sammankallande
c) Rapporter om pågående arbeten:
– arbetsgrupp om kretsens grupper, hur få med flera grupper aktivt till
kretsens, pågår
– workshop tema: trygghet, ej aktuellt längre. Diskussion, vi har grunden till
allting i traditionerna och lösningen till svåra frågor som Gruppsamvetsmöte. Kretsen
borde kanske återuppta Workshops om materialet Vår Gemensamma Välfärd.
d) Det har stått på hemsidan en mening i stil med ”Dags att sluta koka kaffe?”
Diskussion och beslut att Jesper ändrar den till ”Vill du göra service?”
e) 12- stegsarbeten i nyhetsbrev, Mimmi undrar om det inte beslutades att det skulle
stå i nyhetsbrevet om olika gruppernas 12-stegsarbeten. Diskussion om nyhetsbrevet
som inte kommit ut på några månader. Ska vi ha det? Vem ska skriva det i så fall?
Räcker det med protokoll från Kretsmöten? Gör det enkelt? Rapporter från grupper?
Frågan bordlades.
12. Nästa möte i Vårvädersgruppens ordinarie lokal, Inägogatan 8 A, 181117 kl.
11.30-14.30. Gruppen Sisters of Sobriety ordnar fikat.
13. Mötet avslutas med Sinnesrobönen
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Närhelst, varhelst någon ber om hjälp vill jag att AA skall finnas till hands,
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Ekonomisk rapport AA Göteborgskretsen kvartal 2
Rapporten avser perioden 2018-04-01 - 2018-06-30
Ingående Kassasaldo 18-04-01
Intäkter, Summa/kvartal
Konto: Frivilliga bidrag Kreditsida

15 162,92 kr
Utgifter, Summa/kvartal
Konto: övriga utgifter debetsida
Datum

Marklandsgruppen
Centrumgruppen
Sister s in Sobriety
Mölndalsgruppen
Rättelseavgift
Kerstin Godee

3 900,00
2 600,00
2 494,00
1 000,00
20,00
240,00

FB totalt
Intäkter: Konto Litteratur Såld: kreditsida
Litteraturförsäljning April
Litteraturförsäljning Maj
Litteraturförsäljning Juni
Litteraturförsäljning summa

Summa Intäkter totalt
Ingående kassasaldo
Intäkter totalt
Utgifter totalt
Utgående kassasaldo 2018-06-30

10 254,00

1 435,00
3 290,00
2 195,00

30-Juni
30-Juni
05-Juni
17-Maj

Bidrag Västra Regionen
Bidrag Servicekontoret
Prisenl spec
Möteslistor

7 100,00
3 600,00
27,50
3 563,00

Övriga utgifter summa

14 290,50

Litteratur inköp
April
Maj
Juni

5095,00

6 920,00

Litteraturinköp summa

5095,00

17 174,00

Summa utgifter totalt

19 385,50

15 162,92
17 174,00
19 385,50
12 951,42

Tillgångar: = beräknat boklager
Inveterat boklagret 2018-06-30

15 890,00

