Anonyma Alkoholister
Kommittén för Samarbete och Information Västra Regionen
Protokoll
2018-10-20 kl. 11.30–13.30, Johanneskyrkan i Göteborg

1. Mötet öppnas och vi läser tredjestegsbönen tillsammans
2. Val av tillförordnad ordförande
Erik valdes till tillförordnad ordförande.
3. Presentationsrunda
Linda, Willy, Per-Olof, Sanna och Erik.
4. Påminner oss om uppdraget:
Vårt enda syfte är att hjälpa den alkoholist som fortfarande lider.
”Näst efter 12-stegsarbete är offentlig information till icke-alkoholister det absolut viktigaste
vi kan göra inom Anonyma Alkoholister för att hjälpa den alkoholist som fortfarande lider.”
”Vi måste upp på barrikaderna och tala om vilka vi är.”
Vi skall informera om AA till människor som i sitt dagliga arbete, i en eller annan form, kan
tänkas komma i kontakt med aktiva alkoholister.
Målsegment:


RÄTTSVÄSENDET

•

KYRKAN

•

HR, personalavdelningar, chefer med personalansvar

•

HÄLSO – OCH SJUKVÅRDEN

5. Föregående mötesprotokoll läses
Föregående mötesprotokoll lästes och godkändes.
6. Övriga frågor anmäls
7. Erik delar med sig av sin professionella bakgrund
På nästa möte delar Linda med sig av sin professionella bakgrund.
8. Rapport Brukarrådet

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

Anonyma Alkoholister
Kommittén för Samarbete och Information Västra Regionen
Willy rapporterar att han och Anastazja var på mötet i början av oktober. Fokus för mötet var
vad som ska göras och vad målet är. Nästa möte är 11 december kl. 15.00 - 16.30. Erik och
Willy går nästa gång.
9. Aktivitetslistan
Genomgång av utförda informationer, tagna kontakter och nya kontakter, fokusområde för
hösten 2018 Rättväsendet
Aktivitetslistan gicks igenom och bortsett från Läkarprogrammet och Alforsdagen så är i
nuläget inga planeringar inbokade.
10. Val av grupp/grupper i Västra Regionen som vi besöker kommande månad:
(Fast punkt varje månad, där vi bestämmer en grupp eller två vars praktiska möten vi besöker
för att berätta och inspirera om kommittén och dess arbete).
Eftersom vi har vår Inspirationsdag för hösten beslutar vi att inte officiellt besöka någon grupp
under november månad. Dock kommer Erik kolla om han kan få lite tid på Centrumgruppens
praktiska möte denna månad och berätta lite om vår kommittés arbete.
11. Övriga frågor
a. Vakanta tjänarposter:
 Ordförande
Ingen nominering i nuläget.
 Vice ordförande
Ingen nominering i nuläget.
 Representant för Brukarrådet
Ingen nominering i nuläget.
 Kontaktperson mot andra KSI
Ingen nominering i nuläget.
b. Uppdatering av vårt material, status, Linda och Axel
Linda har mailat ut en lista med materialet men inte fått något svar. Lägga ner
uppdateringen av materialet. Gruppen beslutar att vi lägger ner uppdateringen av vårt
interna material tills vidare då vi inte kommer vidare i arbetet.
c. Höstens inspirationsdag/workshop i Göteborg
Flyern har mailats ut och inspirationsdagen kommer att äga rum i
Kungsladugårdskyrkan lördagen den 3 november kl. 11.00 – 14.00.
Sanna, Willy, Per-Olof (del av dagen).

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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Sanna berättar om sina erfarenheter av kommittéarbetet. Willy köper in fika.
Kommittémedlemmarna möts på plats kl. 9.30. Willy och Per-Olof håller i
presentationen. Sanna kontaktar Kent om Roll-up:en och kanonen.
d. Deltagare till intervjustudie
Gruppen beslutar att detta inte är vad vi som informationskommitté gör.
e. Material ”utifrån”
Bordläggs till nästa möte då Anastazja inte är närvarande och kan rapportera om hon
talat med Kent.
f.

Torontodeklarationen och tredjestegsbönen
Gruppen beslutar att behålla allt som det är men att tredjestegsbönen och
Torontodeklarationen skall vara nedskriva på agendan så att även de som inte kan dem
kan delta.

g. Landsmötet 2019
VRSKI ska vara med på Landsmötet 2019 och hålla möte där. Per-Olof föreslår att vi
kontaktar Förtroenderådets KSI. Per-Olof mailar Förtroenderådet och säger att VRKSI
är intresserade. På nästa möte behöver vi välja en VRKSI-ansvarig för Landsmötet.
12. Nästa möte
Nästa möte är den 2018-12-01 kl.11.30 - 13.30 i Johanneskyrkan, Göteborg.
13. Reflektion av dagens möte
14. Mötet avslutas med Torontodeklarationen följt av sinnesrobönen

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

