Anonyma Alkoholister
Samarbete och Informationskommittén
Göteborgskretsen
Protokoll 2022-08-29 kl. 17:00-18:30 på Oscar Fredriks forsamlingshus
1. Tredjestegsbönen lästes
2. Presentationsrunda: Lennart, Bengt, Uffe P, Mats samt Robin
3. Föregående mötesprotokoll lästes
4. Vi påminde 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. Uppföljning av pågående kundaktiviteter
•

Campus Mölndal: Lennart och Anneli gjorde en bejublad presentation 14/6 för
Vård- och Omsorgsstudenter. Det kommer fler tillfällen hoppas vi. Lennart har
kontakten med Eva Björklund, Campus Mölndal

•

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

•

Läkarstudenterna: Föreläsning fredag 9/9 och 21/10. Lennart och Mats tar 9/9.
Uffe P har anmält sig till den 21/10. Fler är välkomna att medverka!!
(Om någon mer vill medverka den 9/9 så hör av dig till mats@lyxell.net senast
Sjuksköterskeutbildning: Programansvarig Sjuksköterskeprogrammet, Anna
Dencker anna.dencker@gu.se Tel: 031 - 786 6099. Lennart kontaktar.

•

Psykologiska Institutionen: 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

•

Systembolaget 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: Vi bestämde att alla som har anmält sig eller vill vara med,
träffas på Mässan den 28/9 kl 8.30. Anmäl dig till mats@lyxell.net , för registrering
och inträdeskort senast den 14/9.!!!

•

Nordhemspolikliniken: Vi skall vara med på deras APT-möte onsdagen den 14/9
och 21/9 kl. 14.00. Vi får 30 minuter på oss för att sprida budskapet. Lennart och
Mats kan vara med 14/9. Någon mer? mejla till mats@lyxell.net

6. Övriga bearbetningar, möten och punkter som vi pratar om
•

Lennart och Mats: bearbetning av grupperna i syfte att få fler vänner i SOIK.
Den digitala Aktivitetslistans uppdatering. Lennart var hos Centrumgruppen den 8/8
för en presentation. Återkoppling på nästa SOIK-möte 10/10.

•

AA Göteborgskretsen: Den 4 juni Kungsladugårds kyrkans församlingshem.
Erik var där. Återkoppling på nästa SOIK-möte 10/10.
FRIK, Digital informationsträff: torsdagen den 8/9 kl. 19.00-20.30. Någon som var
med? Återkoppling på nästa SOIK-möte 10/10

7. Nästa möte: Måndagen den 10/10 kl. 17.00-17.30, Oscar-Fredrik Kyrkas församlingshem.
8. Reflektionsrunda av dagens möte: Alla var som vanligt till freds.
9. Vi läste därefter Torontodeklarationen och bad Sinnesrobönen

Protokollet är skrivet av Mats och justerat av Lennart.

Torontodeklarationen
Jag är ansvarig
närhelst, varhelst någon ber om hjälp vill jag att AA skall finnas till hands,
och för det är jag ansvarig.
Sinnesrobönen
Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra.
Mod, att förändra det jag kan, och förstånd att inse skillnaden.

