
 
 

 
 
 

Anonyma Alkoholister  
Samarbete och Informationskommittén  

Göteborgskretsen 
 

 
Jag är ansvarig… 

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

 

Protokoll 

2021-02-15 kl. 17:00-18:30 via ZOOM 

1. Mötet öppnades och vi läste tredjestegsbönen tillsammans 

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: Anastazja, Linda, Erik, Daniel, Mats från SOIK Göteborg samt Lars 
från Marklandsgruppen i egenskap av GSR 

3. 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, personalavdelningar, chefer med personalansvar. Vårterminen 2021. 
• HÄLSO – OCH SJUKVÅRDEN. Höstterminen 2021 

4. Föregående mötesprotokoll enligt 2021 01 04 lästes 

5. Aktivitetslistan:  

Reflektion av genomförda: 

 
● Equmenia: Ansvarig: Erik som klargjorde att intresse finns som följs upp senare. 
● Viskadalens folkhögskola: 18/1. Erik, Mats & Anastazja.  
● Läkarprogrammet: 9/2 kl 9-11. Det gick bra. Anastazja, Erik och Daniel.  Kul med många 

frågor från studenterna 
● SISSAA Bildspelsträning: 16/1 via Zoom. Ingen medverkade från SoIK. 

 
 
Kommande: 
 

● Systembolaget: Ytterligare ett Systembolag i Gbg har hört av sig med förslag på datum 
24/2. Inga informatörer kunde detta datum så Linnea som är butiksansvarg återkommer med 
förslag på nytt datum. Hoppas att vi kan då. 

● Läkarprogrammet: Onsdag 7/4 09.00 – 11.00 via Zoom. Medverkar gör Erik, Linda och 
Mats. Mats startar mötet och skapar zoomlänken med hjälp av Anastazja. 

● Infoformationsseminarium 20-21/3 i Solna som anordnas av FRSoIK: Inställt och ersätts 
av en digital träff 20/3 via zoom. Anmälan sker genom att mejla aainfo@aa.se. Länk till 
zoommötet har skickats till SoIK-mejlen. Nytt preliminärt datum för träff är 30-31/10 2021. 
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6. Val av grupp/grupper i Göteborgskretsen som vi besöker kommande månad:  
(Fast punkt varje månad, där vi bestämmer en grupp eller två vars praktiska möten vi besöker 
för att berätta och inspirera om kommittén och dess arbete.)  

7. Övriga frågor: 

a) Kontaktlistan: Mats och Erik gör avstämning. I denna bör Västra Götalands Regionen, VGR 
och Försäkringskassan vara med. 
 

b) Förtroenderådet: Nya datum: Lördag och Söndag 30–31/10, där Erik medverkar. Även 
Mars 20 via Zoom. Anmälan till aainfo@aa.se .Information finns även i kalendern på aa.se 
 

8. Nästa möte: Måndag 29/3 kl. 17.00 via ZOOM. Länk kommer från Anastazja. 
 

9. Reflektionsrunda av dagens möte: Tack alla för ett kanonbra möte!!! 
 

10. Mötet avslutades med Torontodeklarationen följt av sinnesrobönen. 
 

Vid protokollet: Mats. Justerat av Anastazja. 
 
 
 


