Anonyma Alkoholister
Samarbete och Informationskommittén
Göteborgskretsen
Protokoll 2021-09-20 kl. 17:00-18:30 via ZOOM, samt även ett fysiskt möte på Oscar Fredriks
församlingshem!

1. Tredjestegsbönen lästes
Gud, jag överlämnar mig till dig – för att du skall forma mig och göra med mig som du vill. Befria mig
från mitt egos slaveri så att jag bättre kan utföra din vilja. Befria mig från mina svårigheter så att
segern över dem kan bära vittnesbörd till dem jag vill hjälpa – om din kraft, din kärlek och ditt sätt
att leva. Må jag alltid handla enligt din vilja!

2. Presentationsrunda: Anneli GSR på Marklandsgatan, Erik, Uffe och Mats
3. Föregående mötesprotokoll lästes
4. Vi påminner oss om uppdraget:
•
•
•

Vårt enda syfte är att föra budskapet vidare till den alkoholist som fortfarande lider.
Vi skall informera om vad AA är och inte är, till människor som i sitt dagliga arbete, i
en eller annan form, kan tänkas komma i kontakt med aktiva alkoholister.
Målsegment: Rättsväsendet, Kyrkan, HR och Sjukvården

5. Aktivitetslistan. Reflektion av genomförda och kommande aktiviteter:
Noteras att vi agerar gentemot Hälso- och sjukvården under denna hösttermin 2021. Dock
finns inga hinder, om någon har kontakt med HR-avdelningar i näringsliv, myndigheter eller
andra i behov av vår information, att vi erbjuder dessa vår information.
•
•

Campus Mölndal: Mats kontaktar dem för kommande möten
Läkarstudenterna: Erik redovisade sin ”one man show” där power pointen inte visades
utan var mer som ett manus. Yvonne Natt Och Dag, tyckte att presentationen blev
bättre utan bilder.

•
•

Kommande:
Erik kommer förhoppningsvis att medverka på SOIK riksmöte. Anmälan senast 10/10
till 30–31/10 höstseminarium Förtroenderådet Frik. Anneli tar kontakt.
Anneli kontaktar Vårdcentralernas ansvariga
Aleforstiftelsen: Erik kontaktar för nästa vecka

•
•
•
•

Erik kontaktar Allemans Hälsan Jungfruplatsen, Omtanken Mölndal samt Järnhälsan.
Uffe kontaktar Backa VC samt Din Klinik Centrum.
Anneli bearbetar Fredriksdals Läkarhus, Krokslätt, samt Kvarterskliniken; Lorensberg.
Mats bearbetar: Capio VC, Kungsbacka samt Ekmanska VC i Örgryte.

•

6. Övrigt
•
•
•
•
•

Var och en skall informera om SOIK på de praktiska mötena, så att vi får in fler
servicearbetare.
Uppdatering av ”Aktivitetslistan”: Mats skall komma med förslag om en ny struktur

Fysiska möten: vi är numera på Oscar Fredriks församlingshem.
Zoom-kontot går ut 30/11, vilket gratisprogram väljer vi? Mats skall undersöka
vilka möjligheter som finns, för en presentation tills nästa möte.
Tjänarposter: Mötet bestämde att Erik är vår nye Ordförande. Det saknas
fortfarande förslag till Vice Sekreterare. Kom gärna med aspiranter!

7. Nästa möte: Måndag 1/11 kl. 17.00 Oscar Fredriks församlingshem, samt via länk av
något slag. Mats återkommer med vilken plattform vi kan ses på.
8. Reflektionsrunda av dagens möte: Positivt!
9. 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

