Anonyma Alkoholister
Samarbete och Informationskommittén
Göteborgskretsen
Protokoll 2022-04-11 kl. 17:00-18:30 på Oscar Fredriks församlingshem!

1. Tredjestegsbönen lästes
2. Presentationsrunda: Kära gäster från Kungsbacka och Falkenberg, HkSoik i Halland
samt Hallandskretsen: Roland, Louise, Robin, Janne och ”Uffe Väster”.
Från Soik Göteborg: Lennart, ”Uffe Nr 1” och Mats
3. Föregående mötesprotokoll lästes
4. Vi påminner oss om uppdraget:e
•
•
•

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: Vi har fått en ny kontakt på Campus: Eva. Line, vår förra, har bytt
jobb till ett nytt på Västsvenska Gymnasiet. Där vill Naturprogrammet och
Idrottsprogrammet att vi kommer och föreläser. Mats bearbetar och återkommer.

•

Läkarstudenterna: Rapport från föreläsningen den 7/4, vilket var positivt. Yvonne Natt
och Dag återkommer med nya datum. Hon skall även ge oss tips på nya namn och
avdelningar på Sahlgrenska. Mats bearbetar.

•

Aleforsdagen: Kontakt skall tas för datum till nästa ”Aleforsdagen”. Lennart?

•

Systemet Landala: Nya datum och eventuellt nya systembolag kommer. Mats

•

HR Dagen 22 april: Park Avenue Hotel. Mats har beställt trycksaker.

•

Socialchefsdagarna: 28 – 29 September, Svenska Mässan.
Material mm; flyers, Roll UPS, vepor, schemaläggning, kläder, förplägnad mm?
Projektgruppen? Lennart och Mats träffas den 9 maj kl. 17.00 på Oscar Fredrik för
projektarbete.

6. Övrigt
•

Aktivitetslistan: kolla in den!!!
https://docs.google.com/file/d/1RuVS8ff2FtimlU4DiYEPeS1w3hZMXfUV/edit?usp=docslist_api&filetype=
msexcel

•

”Uffe Väster” deltar gärna på våra föreläsningar. Mats kontaktar Uffe Väster

•

AA Göteborgskretsen: Vi måste vara med på nästa möte! Mats kollar

7. Nästa möte: 23 maj kl 17.00-18.30 i Oscar Fredriks församlingshem.
8. Reflektionsrunda av dagens möte. Allt positivt. Vi fick många tips från våra gäster om
att dels, hur vi skall sprida budskapet, samt dels tipset om att vi måste bearbeta
grupperna fysiskt i Göteborg i avsikt att få fler medarbetare i Soik och att vi finns till för
dem.
9. Torontodeklarationen lästes 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.

