Kretsmöte 26/8 2017
1. Mötet öppnades av Tord, Göteborgskretsens ordförande som också läste från AA´s hemsida
om vad en krets är.
2. Till sekreterare valdes Anna L tillfällig då ordinarie inte var närvarande och ingen vice
sekreterare finnes.
3. En presentationsrunda gjordes. Deltagarlista skickades runt.
4. Dagordningen godkändes och till justerare valdes Rosanna och Lasse.
5. Fyra övriga frågor anmäldes.
6. Pernilla P delade med sig av koncept 9 och Anna L delade med sig av tradition 9.
Nästa möte presenterar Pernilla P koncept 10 och Viktor F. tradition 10.
7. Rapporter:
a) Kretstelefonen ingen rapport, men Fredrik från YPAA tog på sig ansvaret för telefonen.
b) Postlådan: Stig-Lennart meddelar att Ingen post av vikt har kommit.
c) Bokansvarig: Peter rapporterade att man sålt de 56 st Stora Boken som inhandlades vid
Landsmötet. 40-60 nybeställda exemplar av SB kommer att finnas till försäljning vid
Gullbrannakonventet. Det går bra att komma till Vårvädersgruppens lokaler för att köpa
litteratur eller foldrar. Den nya möteslistan finns också att hämta i samma lokal. 2.500 st
som vi betalt 4.600 kr för. Funderingar uppkom om möteslistan fyller en funktion. Punkt
på nästa möte.
d) Kassören: Tage rapporterar att saldot efter period 2, alltså i juni, var 15 215 kr. Nordea
har infört nya regler vilket har medfört vissa svårigheter för kassören. Kretskommiten,
och revisorn planerar att sätta sig ner och strukturera upp ekonomin och göra
arbetsmallar för att förenkla arbetet.
e) Västra Regionens Servicedelegat: Åsa påminner om Workshopen Vår gemensamma
välfärd som går av stapeln 21/10 kl 11 i En dag i tagets lokaler. Åsa påminde också om att
motioner måste lämnas in senast 1/12. Mejla till service@aa.se. Och se i
servicehandboken för tillvägagångssätt.
Det finns två nya foldrar som Åsa presenterade; Trygghet i AA-Vår gemensamma välfärd
(finns att beställa som pdf på aa.se), Att förstå anonymiteten
f) Webmaster: Marcus berättar om ett givande arbete som kretsens Webmaster. Det som
ingår i denna post är: att uppdatera hemsidan med aktuell information och datum och
lägga in protokoll från olika servicegrupper och möten. Marcus har också varit behjälplig i
arbetet att uppdatera flyers. Det finns behov av att göra om hemsidan då formatet är
ganska gammalt och lite för krångligt att hantera.
g) Kretsens Regionrepresentant: Hanna berättar att Regionen beslutat om en ny Tredje
benet helg på Sjövik nästa år 18-20/5.Kommitén för denna är dock inte fastställd. AA´s
centrala telefon behöver mer kontakter. Påminnelse om att ordförande och kassör
roterar ut i december. Alla poster utom Webmaster behöver tillsättas i december.
h) Regionens Kommite för Samarbete och information: Hanna berättar att det f.n. är ca 15
medlemmar. Man står under Västra Regionen, träffas en gång i månaden i En dag i tagets
lokaler och nästa möte är 23/9 kl 11.30 då alla är välkomna. Det mesta av fokuset ligger
inom hälso och sjukvård. På läkarutbildning har man information och ”fiktiva” aa-möten
för att de blivande läkarna ska få en inblick i vad AA är.
i) Regionskommiten: Ingen rapport.
j) 12estegskommiten: ingen rapport
8. Nomineringar till kretsen: YPAA nominerar Rosanna till Vice sekreterare. Jesper N
nomimerades till ordförande.

9. Val till Kretsen: Mötet valde Rosanna till tillförordnande sekreterare fram till nästa
Kretsmöte.
10. Nomineringar till Regionen: Kretsen röstade och står bakom Bosse L nominering till
Servicedelegat.
11. Övriga frågor:
a) Kassören ber oss grupper vara noga med att skriva vilken grupp som sätter in pengar
samt om det är bidrag, för böcker eller annat.
b) Nyhetsbrevet: Ordförande vill att vi har en diskussion om Nyhetsbrevet; vilket format
det ska göras i (hur det ska se ut och vara utformat), vem eller vilka som ska göra det.
Kan grupperna vara mer delaktiga i brevet. Ska det vara en egen servicepost. Vi tar upp
som en punkt på nästa möte.
c) Gruppsamvetsmöte för kretsen: Frågan togs upp av Åsa som tycker det finns behov av
detta för de lite mer mjukare frågorna och som en rannsakan för gruppen. Gör vi rätt?
Varför finns det grupper som väljer att stå utanför kretsen o.s.v. Tar upp som en punkt på
nästa kretsmöte.
d) Bokmässan: AA Sverige står bakom att vi är med med en monter (FO2:49) på bokmässan
i oktober? Några har anmält intresse att göra service men fler behövs. Mejla kretsen eller
Tord
12. Nästa möte:18/11 11.30 2017 Sisters ordnar med fikat.
13. Mötet avslutas med Sinnesrobönen

