
 
   

Anonyma Alkoholister    
Samarbete och Informationskommittén    

Göteborgskretsen   
   

Protokoll  2021-12-06 kl. 17:30-18:30 på Oscar Fredriks församlingshem!   

1. Tredjestegsbönen lästes    

2. Presentationsrunda: Uffe, Erik 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 och befintliga kunder      

5. Aktivitetslistan. Reflektion av genomförda och kommande aktiviteter: 

• Servicelyftet 20/11: Mats rapporterade om Servicelyftet. Mötet var en inspirationsdag 
och information från FRUK, (Förtroenderådets Kommite´ för Utveckling och 
Kommunikation). Vi gick igenom AA:s historia, organisation, de 12 traditionerna, de 12 
koncepten samt AA:s ekonomi med 60-30-10 principen. 

• Campus Mölndal: Mats har fått kontakt med Line. Vi kommer att få nya tider av henne. 
• Läkarstudenterna: Nästa möten: måndag 7/2 2022 samt torsdag 7/4 2022.  

Vi startar kl. 09.00 (vi ses 08.45) vid varje tillfälle. Det brukar ta mellan 1–2 timmar. 
Besluta om vi tar via Zoom eller på plats hos dem. Beroende på restriktioner så träffas 
vi fysiskt eller via Zoom. Mats har meddelat Yvonne om att vi föredrar fysiska möten. 

• Aleforsdagen: Rapport från mötet 17/11 gav Erik. Erik fick kontakt med HR-personal 
från Volvo som var intresserad. Ny tid för kommande ”Aleforsdag” från Anders. 

• Systemet Landala 6/12: Rapport Erik och Mats. Ett mycket uppskattat möte utan 
bildspel. Vi gav en gemensam ”Life Story” med frågestund efteråt. Tilläggas bör att 
ledningspersonal från Stockholm medverkade, vilket gav mötet ett slags nytt vidare 
perspektiv och status. Vi återkommer med nya tider framgent. 
 

6. Övrigt: Vi byter focus till rättsväsendet, då vi märkt att sjukvården/vårdcentralerna är 
svåra att få kontakt med. (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).  

Uffe har/bör fått länken till vår gemensamma aktivitetsplattform där han skall sondera. 

7. Nästa möte: måndagen den 17/1–22 17.00 – 18.30 Oscar Fredriks församlingshem. 
8. Reflektionsrunda av dagens möte 
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. 


