
Protokoll Kretsmöte, AA Göteborgskretsen 
 190504 kl.11:30–14.30  
plats: Vårvädersgruppen, Inägogatan 8 A 
 
 
 
 
1. Mötet öppnas av ordförande 
2. Presentationsrunda och deltagarlista skickas runt, se bilaga 
3. Val av tillförordnad sekreterare för mötet, Hanna nomineras och väljs 
4. Val av två justerare, Jan och Viktor 
5. Dagordning godkänns 
6. Övriga frågor anmäls, 4 punkter, se övriga frågor. 
7. Rapporter 
 a) Kretstelefonen, Bengt har haft telefonen och undrar om vi ska fortsätta betala 
145: - i månaden för samtalstid. Diskussion om detta. Christina C tar telefonen och skall även 
ladda kontaktkortet med pengar, inte någon pott som debiteras varje månad. Kretsen betalar 
samtalstiden. Christina C ska även redigera kontaktlistan som ska följa med telefonen men har 
kommit bort och har inte uppdaterats på länge. Ordförande mejlat ut listan (utan 
kontaktuppgifter) med frågan om vilka som vill vara kvar på listan.  
 b) Post – ingen post 
 c) Bokansvarig, inte närvarande, Peter bör rotera ut från sin post men håller 
kvar ansvaret till vi får en tjänare på denna post. Diskussion om rotationsprincipen och om 
boklagret. Det finns en mejladress som bör användas av grupperna för att kontakta 
bokansvarig inför hämtandet av böcker. Kretssamvetsmöte angående rotationsprincip och 
service? 
 d) Kassör, Tage roterar ut men pga. av att banken inte har ordnat med bank-id 
till nya kassören Ia, kommer Tage att vara behjälplig. Kassarapport, se bilaga. Revisorer; 
Fabian och Pia S, har granskat 2018, Tage beviljas ansvarsfrihet, se bilaga. Ny granskning ska 
göras snart då den nya kassören inte har kunnat ta över ännu.  
 e) Webmaster, Jan och Jesper sköter detta tillsammans, se övrig fråga b) 
 f) Kretsens Regionrepresentant, vakant, Christina åker på nästa regionmöte i 
Skara 25.5 kl.12.  
 g) 12estegskommittén, Jan har gjort en lista på ställen dit AA Göteborgskretsens 
grupper går och 12-stegar. Listan kommer att finnas på hemsidan. Kontakta webmaster för 
eventuella förändringar.  
 i) Västra Regionens Kommitte för Samarbete och information, ingen 
närvarande. 
8. Nomineringar till Kretsen, inga. Vakanta serviceposter: vice ordförande (ordförande roterar 
ut i november 2019), sekreterare och vice sekreterare, bokansvarig, vice kassör, vice 
webmaster och kretsens regionsrepresentant. I servicehandboken finns beskrivning av alla 
serviceposter. Kontakta gärna kretskommittén för mer info.  



9. Val till Kretsen, inga. 
10. Nomineringar till Regionen, inga. 
11. Övriga frågor 
 a. Diskussion: workshop Vår gemensamma välfärd. Kretskommittén ansvarar 
för en VGV-dag till hösten i Göteborg. Info kommer.  
 b. Pågående: ny hemsida. Jan och Jesper med hjälp av Fabian håller på att byta 
tjänst för kretsen hemsida då den gamla tjänsten är omodern.  
 c. Landsmötet 2019, Ia inspirerar till service på landsmötet i Strömstad. 
Kontakta landsmöteskommittén, se bilaga. Det behövs tjänare för att hålla möten, vara på 
caféet etc. Ypaa har många möten men ingen mötesledare ännu!  
 d- Bokmässan 2019, Christina informerar om årets bokmässa i Göteborg 
190926–190929. Tjänare sökes, mer info kommer och en mejladress dit alla intresserade kan 
vända sig till. Förtroenderådet är ansvarig för bokmässan och har delegerat det till västra 
regionen då den hålls i Göteborg.  
 e. Bokansvarig + mail, diskussion om tjänarposten, rotationsprincipen, 
boklagret. Kontakta bokansvarig via mejl inför hämtningar av böcker. Mejladress finns på 
hemsidan.  
 f. Nyhetsbrevet, Fabian och Victor har skrivit nyhetsbrevet några månader och 
får mandat att fortsätta att göra det till nästa möte. På nästa möte tar vi upp en ny servicepost 
nyhetsansvarig/-a och röstar om den.  
 g. Västra Regionens Kommitte för Samarbete och information. Frågan om 
kommittén för samarbete och information ska ligga på kretsar istället för på regionen har 
diskuterats på flera möten. Vi röstar att den ska ligga på kretsarna som i övrig Sverige. 
VRKSI delas till regionens kretsar. Det kommer ett mejl med intressekoll och nuvarande 
tjänare kommer att få frågan om de vill fortsätta. Kommittén som Göteborgskretsen ansvarar 
får mandat att välja sina egna tjänare som en egen grupp. Tid för serviceuppdragen, 2 år, 
enligt servicehandboken.  

h. Jan tar upp möteslistan och föreslår att vi beställer nya i oktober/november. 
1000 ex ska beställas.  

i. Sist men inte minst, Tredje Benet helg i Åsljunga 190517–190519. En rolig 
och lärorik helg om service. Västra regionen sponsrar ekonomiskt dem som vill delta men inte 
har själv råd. Främst för nya i AA och nya i service. Se bilaga.   
12. Datum för nästa möte, 190817, samma plats och samma tid. Mötet startas med 
kretssamvetsmöte. Kretskommittén kommer med mer info.  
13. Mötet avslutas med sinnesrobönen. 








