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Anonyma Alkoholister    

Samarbete och Informationskommittén    
Göteborgskretsen   

   
Protokoll 2022-05-23 kl. 17:00-18:30 på Oscar Fredriks församlingshem!   

1. Tredjestegsbönen lästes. 

2. Presentationsrunda: Erik, Lennart och Mats medverkade 

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 

• Campus Mölndal: Eva Björklund skall återkomma med tillfällen. Mats kontaktar. 
 

• Västsvenska Gymnasiet: NY!  
Idrottsprogrammet, David Atto vill att vi kommer och föreläser till höstterminen 2022. 
Mats håller i kontakten. Även med Line Klaamas APL-samordnare. 
 

• Läkarstudenterna: Nya datum, 9/9 och 21/10 2022. Mats har kontakt. 
 

• Sjuksköterskeutbildning: NY!  
Programansvarig Sjuksköterskeprogrammet, Anna Dencker anna.dencker@gu.se 
Tel: 031 - 786 6099. Lennart kontaktar. 
 

• Psykologiska Institutionen: NY!  
Jeremy Ray, Universitetslektor, 031-786 16 40. jeremy.ray@psy.gu.se 
Mats kontaktar. 

 
• Aleforsdagen: Kontakt skall tas för datum till nästa ”Aleforsdagen”.  

Lennart kontaktar Anders Andersson 0725 14 92 20 
 

• Systemet Landala: Kontakt fortlöper genom Mats. De önskar ”Life storys” från någon 
eller några kvinnor, även med andra drogproblem. Någon som kan tipsa oss vart vi 
ställer frågan? Gärna ett namn med telefonnummer och /eller mejl. 

 
• Brukarrådet, Östra Sjukhuset: Lennart har fortlöpande kontakt med Jan Linde. 

 
• Socialchefsdagarna: 28 – 29 september, Svenska Mässan.  

Mats sköter beställning av trycksaker. Vi kör samma koncept som på HR-dagen. 
Medverkar hittills gör Andreas V, Lennart, Mats, Erik, Uffe1, Puma, Uffe2 och Robin 
(Kungsbacka), Elisabeth (Sveagruppen Varberg). Schema skall göras! 
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• Nordhemspolikliniken: NY!  
Vi skall vara med på deras APT-möten den 14/9 och 21/9 kl 14.00. Vi får 30 minuter 
på oss för att sprida budskapet. Lennart kan de dagarna. Någon mer? 
 
 

6. Övrigt 

• Lennart och Mats träffas den 15/6 för projekten: Socialchefsdagarna, Aktivitetslistan 
och bearbetning av grupperna i syfte att presentera Soik, och få fler vänner till Soik. 
 

• AA Göteborgskretsen: Den 4 juni kl 11.30-14.30 på Kungsladugårdskyrkans 
församlingshem. Erik och Mats medverkar. Vi fiskar efter Soik-folk där. Någon mer 
som vill? 
 

• Erik avslutar sin medverkan som ”ordförande” i Soik, men kvarstår i kommittén.  
 
Tack Erik!! 
 
Lennart föreslogs och röstades fram som ”Sammankallande”. Tack Lennart!! 

7. Nästa möte: måndag den 29/8 kl. 17.00 – 18.30 i Oscar Fredriks församlingshem. 
 

8. Reflektionsrunda av dagens möte. Vi har en hel del att ta tag i! Vi behöver fler 
vänner till Soik Göteborg!!!! 

 
9. Torontodeklarationen lästes följt av sinnesrobönen. 

Torontodeklarationen 
Jag är ansvarig  

närhelst, varhelst någon ber om hjälp vill jag att AA skall finnas till 
hands, och för det är jag ansvarig. 

 
 

 


