
 

 

Kretskommittemötet 17/8-2019 

 
Mötets öppnande 
Kretskommittemötet 17/8-2019 förklarades öppnat klockan klockan 11:30 

Eftersom Jesper vår ordinarie ordförande var på resa så hoppade Viktor in som 
tillfällig ordförande. 

Närvarande 
Jan F Frölunda   Vice webmaster 

Erik R Infokommitten  

Dan K Mölndal   Kontakt pers 

Ingemar Centrum   GSR 

Björn Partille   GSR 

Therese Sinnesrogruppen  Tillf GSR 

Christina C Englisk speakind group Svensk GSR 

Tage Klintgruppen   

Viktor YPAA   GSR 

Bengt Mölndal   Bulletinen 

Godkännande av dagordning 
Den utdelade dagordningen godkändes enhälligt. 

Kretsgruppsamvetsmöte om rotationsprincipen 
Efter åtskilliga diskussioner enades kretskommitten om följande rekommendation. 

”Alla grupper bör på ett praktiskt möte läsa och gå igenom Servicehandboken kapitel 
3 sida 18 och framåt, detta för att bli uppdaterade, angående vad Servicehandboken 
rekommenderar om Rotationsprincipen. Dock uppmanas grupperna att vid den 
framtida tillämpningen av Rotationsprincipen först och främst använda sunt förnuft.” 

Tänk även på att hjälpa in de nya i Service på ett lämpligt sätt, för Service är en 
förutsättning för en varaktig nykterhet. 

Rapporter 
Kretstelefonen: Har tills idag hanterats av Christina det har ringt ganska mycket. 

Viktor tar över Kretstelefonen. 



 

 

Post: Eftersom Jesper inte var närvarande så kommer vi inte åt posten. Jan tar kontakt 
med Stig-Lennart för att se till att det inte ligger någon post. 

Bokansvarig: se senare punkt. 

Kassör: Se bifogad kassarapport. Alla grupper som sänder in pengar till Kretsen 
uppmanas att märka dessa med Gruppens namn samt om det är Hattpengar eller 
pengar från bokförsäljning. 

Webmaster: Arbetet med att flytta hemsidan till en ny plattform fortskrider. 

Kretsens regionsrepresentant: Posten vakant Björn tar detta uppdrag tillfälligt på nästa 
Regionmöte. 

12-stegskommitten: Nästa möte 25/8-2019 hos Mölndalsgruppen. Alla uppmanas att 
deltaga. 

Nomineringar till Kretsen 
Litteraturansvarig Pia S 

Val till Kretsen 
Litteraturansvarig Pia S valdes enhälligt som Bokansvarig. 

Nomineringar till Regionen 
Inga 

Övriga frågor 
A: Nyhetsbrevet. Skall detta göras till en ordinarie servicepost? Efter en diskussion 
bordlades frågan till nästa möte. 

B: Hattpengar: Vem skall ha hattpengarna som samlas in på Kretsmötena? Ska dom 
gå till regionen som därefter betalar ut till de grupper som haft utlägg. Eller skall dom 
gå till den grupp som står för lokalen. Eller skall dom gå till den grupp som fixar 
fikat. Tage före detta kassör påpekade att pengarna aldrig räcker till samtliga utgifter. 

Frågan bordlades. Detta eftersom med uppmaningen gå hem och tänk efter. Då en 
djup oenighet råder i frågan 

G: VRKSI tillbaka till Kretsen. Denna fråga behandlas först på mötet eftersom Erik 
måste iväg. Erik rapporterade att arbete inom Infokommitten fortsätter som vanligt. 
Dock måste de 3 viktiga personer från Varberg snarast ersättas med nya från kretsen. 

Sedan måste namnet VRKSI byta ut eftersom detta pekar mot regionen och inte 
kretsen, Infokommitten arbetar fram ett förslag på namn. Förslag från mötet var 
GKKSI GöteborgsKretsensKommitteförSamarbete och Information, men gärna något 
enklare. 



 

 

En ny mailadress och maillista måste fram Jan hanterar detta. 

H: Europa Christina rapporterade från konventet Europa som i år hölls i Barcelona. 
Mycket intressant många deltagare från massor av länder, fantastiska delningar. Så 
många som möjligt bör ta chansen att delta nästa år då Europa hålls i Warszawa 

Mötets avslutande 
Mötet förklarades avslutat klockan 14:30. Nästa Kretsmöte hålls 23/11-2019 klockan 
11:30-14:30 i Vårvädersgruppens lokaler. 

Protokoll inlämnat av: Björn 

Godkändes av: Jan 

 



Ekonomisk rapport AA Göteborgskretsen kvartal 2
Avser perioden 1/4 - 30/6 2019

Ingående kassasaldo 1/4 2019 5 413,00

IN Frivilligt bidrag IN Bokköp
EDIT 1 362,00 11-apr 280
? 600 09-maj 360
Markland 3 000,00 14-maj 190
Mölndal 2 000,00 23-maj 1 000,00
Per Arne 800,00 24-maj 1 480,00
Anders R 1 000,00 11-juni 600
Sinnesrogruppen 1 560,00 Summa 3910
Gbggruppen 700,00
Anders R 4 000,00 UT Bokköp
Kerstin G 400,00 27-maj 7 669,00
Markland 1 800,00
Summa 17 222,00 UT 

Pris enl. spec. 1,5

IN totalt kvartal 2 21 132,00
UT totalt kvartal 2 7 670,00

Utgående saldo30 juni 2019 18 876,00


