
 
 

 
Anonyma Alkoholister 

 

Jag är ansvarig…  
Närhelst, varhelst någon ber om hjälp vill jag att AA skall finnas till hands,  

och för det är jag ansvarig  

Protokoll Kretsmöte, Anonyma Alkoholister, Göteborgskretsen 17.11.2018 

1. Mötet öppnas av ordförande  
 

2. Presentationsrunda och deltagarlista skickas runt, se bifogad förteckning  
 

3. Övriga frågor anmäldes 
 

4. Dagordning och val av sekreterare till dagens möte, Anders D valdes  
Dagordning godkändes och två justerare valdes, Stig-Lennart och Fabian 
 

5. Gruppsamvetsmöte. Denna punkt flyttades till slutet av mötet (och utgick pga. tidsbrist) 
 

6. Rapporter 
a. Kretstelefon samt val av ny tjänare 

Fredrik L har denna för tillfället. Han var inte närvarande vid mötet. Regel finns att telefonen skall 
rotera/3 mån. Beslutades att Ordf. (Jesper) talar med Fredrik och hanterar roteringen 

b. Post 
All inkommande post OK 

c. Bokansvarig 
Peter på Vårvädersgruppen har detta ansvar för närvarande. Vill rotera ut detta. Beslutades att fortsätta 
2019 och tas upp på kommande nomineringar/val. En synpunkt som framfördes är att detta bör ligga på 
Vårvädersgruppen då ju böckerna finns där. 

d. Kassör 
Tage redovisar ekonomin juli-sep 2018, se bifogad rapport. Noter:  
i. Endast 8 grupper har skickat in medel.  

ii. Uppmaning GSR att dels skicka in, dels att ange gruppens namn (inte personen som skickar in) vid 
inbetalning.  

iii. Utgående Saldo per 16 nov: 11 470 kr 
e. Webmaster 

Jan med hjälp av Jesper sköter hemsidan. Vi behöver lägga arbete på att ändra webben, dels grafiskt, dels 
för att förenkla administrationen. WEB-editorn som används i dagsläget är gammal och vi behöver 
införskaffa ny. Jesper, Jan och Fabian planerar framtida utveckling. Synpunkter på web-utveckling till 
webb-master eller ordförande 

f. Kretsens Regionrepresentant 
Denna är för närvarande vakant, Hanna och Tage har varit t.f vid tidigare möten. Det diskuterades kring 
nödvändigheten av vår representation i regionen. Intresserade och förslag på namn togs upp tillsammans 
med en allmän uppmaning att nominera till regionen. Val av mötesrepresentanter till nästa regionmöte, 8 
dec, togs i punkt 9. 

g. Västra Regionens Servicedelegater, vakanta.  
Ingen rapport eller ytterligare diskussion 

h. 12estegskommittén 
Kommittén har ca 10 möten per år. Bengt berättade att arbetet bedrivs aktiv med besök på olika platser, 
Nordhem, Stadsmissionen, Behandlingshem, Sjukhus etc., Maillista till 12esteget@aa-goteborg.se där 
villiga kan anmäla intresse för info eller delaktighet i Kommittén. Kontakta webmaster i så fall 
(webmaster@aa-goteborg.se)  

i. Västra Regionens Kommitté för Samarbete och information 
Kommittén inom regionen har som syfte att besöka och informera de som kommer i kontakt med 
alkoholister, läkare, apotek, socialinstanser, HR-avdelningar etc. Ingen ansvarig representant närvarade 
på mötet. Kretsens mål är att ta detta inom Krets Göteborg så mycket som möjligt. Nästa möte i 
Kommittén: 1 dec 11.30, Kungsladugårds Kyrka, Majgatan 2. Kontakt till kommittén: info@aa-vgregion.se 
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7. Nomineringar till kretsen 
Det finns inga nomineringar för närvarande. Vi behöver teoretiskt 12 representanter till kretsen (6 ordinarie 
och 6 vice) Ordförande, Sekreterare, Kassör, Bokansvarig, Webbmaster samt Representant till Regionen. Idag 
är endast tre tillsatta. En allmän uppmaning på mötet var att skicka in nomineringar via GSR eller direkt till 
Ordförande för dessa poster i god tid innan nästa kretsmöte. Kassör (Tage) kommer rotera ut nästa år. 
 

8. Val till kretsen: Inga 
 

9. Nomineringar till regionen 
Göteborgskretsen har ingen representant i Regionen för närvarande men det beslutade att nominera två 
representanter till nästa Regionmöte den 8 dec. Ia och Jesper förslogs och valdes enhälligt. Två nomineringar 
till Regionen togs upp 
a. Fredrik, Falköping, som WEB-master presenterades. Votering kring denna nominering utföll med 

enhälligt bifall (14 för 0 emot) 
b. Gerd S, Alingsås, Regionens representant i litteraturkommittén. Votering (6 för 8 emot) utföll med 

förslag på avslag av denna nominering. Beslutades efter diskussion) att våra representanter (Jesper/Ia) 
tar beslut först efter presentation Gerd på regionmötet (då voteringen var så jämn)  
 

10. Övriga frågor och meddelanden 
a. Arbetsgrupp om kretsens grupper och värvning. Denna fråga bordlades då ingen kommittémedlem var 

närvarande 
b. Ny hemsida. Diskuterats ovan, fokusering på att uppdatera Editor för framtida redigering. Inga beslut 

fattades om uppdatering av hemsidan. 
c. Nyhetsbrevet (info om krets och kommittéer). I dagsläget kommer det ej ut. Det finns ingen ansvarig för 

detta för närvarande. Tidigare kom det ut 20:e varje månad. Kan innehålla allmän information men även 
delningar. I vår web-tjänst finns ett antal e-postadresser samt enkel funktion för att publicera och skicka 
Nyhetsbrevet. Fabian (Sinnesro) och Viktor (YPAA) tog på sig att sondera framtida hantering och ansvar 
för nyhetsbrevet. 

d. Tryckt Möteslista. Vi diskuterade och beslöt att trycka upp en ny upplaga av vår möteslista Jan (web) tog 
på sig att uppdatera tider och kontaktuppgifter, via GSR, samt beställa tryck.  Sker under december, 
upplaga 1 500 st. 

e. Landsmöteskommittén. Nästa års landsmöte hålls i Strömstad 2-4 aug 2019 i Strömstads Gymnasium. 
Framtagande av lokaliteter och programpunkter går enligt plan. Information om mötet finns på 
www.aa.se. En varm uppmaning att besöka landsmötet och i god tid boka logi framfördes. 

f. Bulletinen. Bengt informerade om Bulletinen och att vi skall informera om prenumeration av denna och 
inskickande av bidrag. Bulletinen är stor hjälp i vårt tillfrisknande 

g. Stig-Lennart informerade om service på Skogome-anstalten. Om man vill delta skall man begära ut 
utdrag ur brottsregistret från Polisen och ta med detta kuvert obrutet till anstalten vid besök. Info o 
besöksfrekvens, tider etc. från Vårvädersgruppen. 

h. Regionmöte kommer att hållas 8 dec, hos Vårvädersgruppen som även ansvarar för kaffekokning då.  
i. Servicehandbok 2016. Det finns ett antal återstående ex av denna. Uppmanades att  medtages efter 

mötet eller komma och hämta på Vårvädersgruppen (kolla att de fortfarande finns kvar) 
j. Möten. Det Informerades om uppstartad/återupptagen verksamhet i några grupper. HBTQ/Pop Up, 

Engelskspråkig, Sinnesro bl. a. Uppdaterad info finns på vår hemsida. 
 

11. Nästa möte 
Lördagen den 2 februari 2019, 11.30-14.30. Plats: Vårvädersgruppen. 
Sinnserogruppen (via Fabian) ansvarar för kaffekokning. 
 

12. Mötet avslutades med Sinnesrobönen 
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