
Kretsmöte 2011-02-19

1. Mötet öppnas av ordförande

2. Presentationsrunda med Gsr-rapporter: 

Vårvädersgruppen: inga förändringar. 4-20 stycken på mötena.

Kortedalagruppen:  det är dåligt med serviceviljan. 4-8 personer på mötena. Praktiskt möte 
sista Söndagen i varje månad kl. 15.

Centrumgruppen: adressen är ändrad till Karl Gustavsgatan 6. Lokalen är inte ändrad bara 
numret. 10-30 deltagare på mötena.

Katrinelundsgruppen: har möte i Norska Sjömanskyrkan Torsdagar kl. 18-19. ¤ deltagare på 
mötena.

Frölundagruppen: inga förändringar. 5-10 personer på mötena.

Sveagruppen: har en nyrenoverad och fräsch lokal. 14 stycken deltar i mötena.

Västergruppen Kba: som tidigare, möten måndag, onsdag, torsdag och söndag. Ungefär 7-20 
personer på mötena.

Bara för idag-gruppen: De är mellan 2-8 deltagare. De behöver mer folk till mötena. Kontakta 
gruppens gsr, så förklarar han hur man går tillväga.

3. BL, Vårvädersgruppen och JG, Frölundagruppen valdes till justerare.

4. Godkännande av föregående mötesprotokoll.

5. Anmälan övriga frågor: a) föranmälda frågor
b) brev till AA-vän. Ordförande läser upp brevet som av en del upplevs som ett skrämmande 
och negativt brev. Förslag på att vi ska ut och besöka AA-grupperna och slå ett slag för 
service. Många delade om sina positiva erfarenheter när de börjat med service. 

6. Övriga frågor: YPAA ska ansöka om Hagakonventets pengar till det konvent de planerar i 
augusti. De hade ännu inte gjort en budget och det är gott om tid så de väntar med ansökan 
till senare. Hagakonventet har 3 414 kr över, eftersom det inte blir något Hagakonvent i år.
 



Sista måndagen i månaden kl. 19 är det talarmöte i St Andrews Church. Det blir antingen på 
engelska eller svenska beroende på talaren. 

7. Nomineringar: 
Centrumgruppen föreslår att LP  nomineras av kretsen till val till Förtroenderådet. 
MH ,Varbergsgruppen nominerad till webbmaster.
BL, Vårvädersgruppen nominerad till revisor. 

8. Val: 
 LP blir nominerad av kretsen.
 MH vald till webbmaster.
 BL vald till revisor.
 
9. Rapporter: 

a) Jourtelefonen som har handhållits av Alingsåsgruppens gsr har fått 1-2 samtal i veckan 
men färre samtal på sista tiden. Det blev inget som helst genomslag efter annonsen i GT.
Ny telefonansvarig blir Vårvädersgruppens gsr. 

 b) Informationskommittén: Dålig uppslutning i IK. 2 stycken på senaste mötet. 
De ska ha bestämda inriktningar. Första halvåret ska fokus ligga på kyrkliga organisationer 
och andra halvåret ska fokus inriktas på sjukvård / psykiatri. 
Vice ordförande i IK har varit på ett sådant möte men var inte närvarande så vi kunde inte få 
någon rapport. 
IK telefonansvarig är J som också är ansvarig för att uppdatera IK:s möteslistor. Det handlar 
om vilka grupper som ansvarar för information på olika behandlingshem mm. På 
Göteborgskretsens hemsida fanns tidigare en länk till ett dokument som visade vilken grupp 
som ansvarade för vad men det togs bort på grund av inaktualitet. Viktigt att dokumentet 
uppdateras så Kretsen och IK har kontroll på vad som sker.

Nästa möte med Informationskommittén är den 5 mars kl. 11.30 i Kortedalagruppen som 
håller till i Kortedalakyrkan på Tideräkningsgatan. 

c) Regionen: Se bilaga

d) Kassören: Se bilaga

10. Nästa Regionmöte ska Göteborgskretsen stå för och det ska hållas hos 
Vårvädersgruppen den 14 maj kl. 11-15.

11. Nästa Kretsmöte blir den 21 maj kl. 11-13

Vid protokollet A-M

Justerare: BL Vårvädersgruppen 

Justerare: JG Frölundagruppen

PROTOKOLLET REDIGERAT FÖR PUBLICERING PÅ WEBBEN AV WEBMASTER 2011-04-08



Årsmöte 2011-02-19
i Vårvädersgruppens lokaler

Deltagare: Gsr från Vårvädersgruppen, Sveagruppen, Kortedalagruppen, Centrumgruppen, 
Katrinelundsgruppen, Frölundagruppen, Västergruppen Kba, YPAA Göteborg, 
Engelsktalande grupp Göteborg, Baraföridaggruppen Skogome, Alingsåsgruppen, 
Kretskommittén och ordförande i Informationskommittén + ett antal åhörare.

1. Mötet öppnades.

2. Samtliga deltagare presenterade sig.

3. Årsmötet utlystes.

4.Val av presidium.

a) Baraföridaggruppens gsr valdes till valdes till årsmötets ordförande.

b) Kretsens sekreterare valdes till årsmötets sekreterare.

c) Frölundagruppens gsr och Kortedalagruppens gsr valdes till justerare.

Verksamhetsberättelse från 2010, se bilaga.

6. Ekonomisk rapport, se bilaga

7. Revisionsberättelse, se bilaga
 
8. Nyval 
a) sekreterare: Kungälvsgruppens gsr vald.

b) webbmaster: M från Varberg vald.

c) Revisor: Baraföridaggruppens gsr vald.

d) Regionrepresentant  för Kretsen: A-M vald.

9. Avgående tjänare tackades och därefter avslutades mötet.

Vid protokollet A-M sekreterare i Kretsen

PROTOKOLLET REDIGERAT FÖR PUBLICERING PÅ WEBBEN AV WEBMASTER 2011-04-09



                                    KRETSMÖTE 21 MAJ 2011

1) Mötet öppnas av ordförande.

2) Presentationsrunda med GSR-rapporter:
a) Vårvädersgruppen, inga förändringar. 8-20 st på möten.
b) Hönögruppen, Lokal finns på Öckerövägen 94, Hönö. Möte onsdagar 18.30 – 19.30. 

Besökare på möten onsdagar 2 – 3, söndagar 5 – 10.
c) YPAA Into action Gbg, Inga förändringar. 10 – 20 st på ,möten.
d) Sveagruppen, H är GSR som tagit över efter W. 11– 12 st på möten.
e) Mölndal, Första söndagen i månaden, öppet möte. Sista söndagen i månaden, praktiskt möte. Annons 

i Mölndalsposten en månad har inte gett synligt resultat. Gruppsamvetesmöte gett visst resultat till 
ökat deltagande. Info givet till ”Brofästet” (alko-rådgivning). Avsikt: Info till soc. Sekreterare och 
vårdcentraler i Mölndal. På möten, fasta 15 st, tillfälliga ytterligare 10 st.

f) Sisters in sobriety, nystartad grupp – möts sedan början April. Varje torsdag kl. 12.00, Pärlan på 
Redbergsplatsen, Danska Vägen 103. Kvinnogrupp – svengelska, Läser litteratur på engelska och 
delar på vilket språk man vill. 4 – 6 st på möten.

g) Västergruppen, Ny GSR till nästa kretsmöte. 7 – 23 st på möten.
h) Katrinelundsgruppen, torsdagar kl. 18.00 öppet möte. 2 – 6 st på möten.
i) Frölundagruppen, inga förändringar. 5 – 8 st på möten.
j) Bara för idag gruppen, Inga förändringar. Behöver mer folk som följer med. 2 – 5 st på möten.
k) Centrumgruppen Alingsås, första torsdagen i månaden är det öppet möte. Lördagar förlängt till 1,5 

timmar 10.00 – 11.30. Jourtelefon 0722-025595. 15 st på möten

3) Godkännande av dagordning. 2 justerare  valdes.

4) Föregående mötesprotokoll godkändes.

5) Anmälan övriga frågor:
a) Dubbla tjänarposter, är det OK?
b) Möteslistor?
c) Information hemsidan.

6) Övriga frågor:
a) Dubbla tjänarposter kan accepteras om dessa inte innebär konflikt- eller jävsituation. Exvis ansåg 

mötet, att posten som GSR kan kombineras med posten som revisor i kretsen.
b) Fel i den nya möteslistan, ett möte som är på morgonen står med på kvällen. A som sköter 

möteslistorna för tryck har bytt program och var tvungen att göra om allt och det är för att det ska bli 
lättare att lämna över till någon annan. En ny kommer att tryckas. Skall det stå i möteslistan 
”kvinnomöte” eller ”mansmöte”. Enligt Worldservice special interest group är det tillåtet. Det finns 
3:dje traditionen, under förutsättning att man inte utestänger någon alkoholist. 
Beslut: Texten längst ner på möteslistan stryks.

Olika grupper i AA (Tillägg efter kretsmötet 20 augusti 2011)
En AA-grupp är två eller flera alkoholister som träffas för att med hjälp av AA:s Tolv Steg och Tolv 



Traditioner uppnå tillfrisknande.
Tredje traditionen säger att det enda villkoret för medlemsskap i AA är en önskan att sluta dricka.
En grupp som inte tillämpar AA:s traditioner bör inte kalla sig AA:grupp.

Däremot kan en AA-grupp ha speciella möten med olika teman, t ex kvinnomöten, mansmöten, 
återfallsmöten, nybörjarmöten, under förutsättning att man inte utestänger någon alkoholist som 
enligt tredje traditionen vill delta i ett AA-möte.

Att i gruppens namn antyda att man har andra villkor än AA kan skapa olyckliga missförstånd och 
hindra en alkoholist som söker hjälp.
Grupper som finns med i AA:s möteslista förutsätts vara traditionsenliga grupper som inte ställer 
andra villkor än tredje traditionen.
Om deras namn antyder annat vill vi uppmana dem att byta namn.
Eller om man har andra villkor än AA, sluta betrakta sig som en AA-grupp.

c) Vi uppdaterar info-listan på hemsidan som är en lista som informerar om vem som utför information 
i kretsen.

d) Sisters in sobriety presenterar sig och hälsas välkomna. De har möteslokal på Pärlan, 
Redbergsplatsen, torsdagar 12.00 – 13.00. Litteraturen läses på engelska och man kan dela på det 
språk som passar.

7) Ordförande gjorde mötet uppmärksamt på att han roterar ut om ett halvår.
Nomineringar: 
a) Webbmaster-vakant. R nominerades som vice webbmaster.
b) Vice kassör-vakant.
c) Vice ordförande nominerades C som
d) Vice sekreterare-vakant.
e) Kretsmötesrepresentant till regionsmöte-vakant.
f) Ordförande info-kommittén-vakant.
g) Litteraturansvarig, kretsen, nominerades D som.

8) Val.
a) Vice webbmaster – R
b) Vice kassör
c) Vice ordförande – C
d)  Vice sekreterare
e)  Kretsmötesrepresentant till regionsmöte.
f)  Ordförande info-kommittén
g) Litteraturansvarig, kretsen – D

9) Rapporter:
a) A i Sisters in sobriety har jourtelefonen. Drygt 20 inkommande samtal, alkoholister och anhöriga. 

Mest kvinnor. En rapport avs tjänsten lästes upp. Det har varit drygt. Vi ska göra en pärm där det 
finns information som följer med telefonen. Ordförande undersöker detta.

b) Informationskommittén, Ordförande L-G avsäger sig uppdraget. J rapporterar om info-kommittén.
c) Regionsmöte, J rapporterar.
d) Kassörens rapport gås igenom och vi sänder 2000 kronor till regionen enligt förslag. 

200 kronor i rapporten är en gåva till minne av avliden. 
e) Litteraturansvarig, kassören sammanställer månatligen rapporter från litteraturansvarig och 

rapporterar till kretsen 2 ggr/år.
f) Vi skall ha ett bord med information om AA på ”Missbrukskonferensen” den 26 maj. Viktigt med 

anonymiteten.
g) J delar med sig av vad han hört från servicekontoret i New York.
h) B delar med sig vad han läst i ”Hjärtats språk”.



10) Nästa Kretsmöte blir den 20 augusti klockan 11.00 – 13.00 i Vårvädersgruppens lokaler.

11) Mötet avslutas.

PROTOKOLLET REDIGERAT FÖR PUBLICERING PÅ WEBBEN AV WEBMASTER 2011-09-09



Bilaga 1

Utgifter
Avgift plusgirot 181,5
Resa Regionsmöte 170
Inköp litteratur 13745
Annons Expressen GT 1900
Servicekontoret friv.bidr. 3000
Regionen friv.bidr. 2000
Webbhotell årsavg 323,75
Möteslistor 3494

Utgifter totalt 24814,25

Förslag till Frivilliga bidrag:
Regionen 2 000 kr

Inkomster litt.försäljn
20 maj - 20 aug 2010

Inkomster
Litteratur försäljn 1400
Litteratur försäljn 300
Katrinelundsgr 380
Litteratur försäljn 1440
Katrinelundsgr 300

Summa litteratur 3820

Utgifter
AA sverige litt 3265

Ekonomisk rapport 110520

Ingående saldo 110219

Frivilliga bidrag

Marklandsgruppen 6600
Centrumgr i Alingsås 1632
Vårvädersgruppen 627
BFID gruppen 200
Kungälvsgr 1300
Oscar Fredrikgruppen 600
Göteborgsgr Johanneskyrkan 2200

Summa frivilliga bidrag 13159

Inkomster
Litteratur försäljn 6795

Summa litteratur 6795

Till minne av avliden 200

Inkomster totalt 20154

 14 516,15 kr 



PROTOKOLL FRÅN KRETSMÖTE 20 AUGUSTI 2011 

1. Mötet öppnas av tillförordnad ordförande.

2. Presentationsrunda med GSR-rapporter:

a) Bara för idag gruppen, 2-5 deltagare. Behöver fler folk som kommer, 

kontakta gsr-baraforidag@aa-goteborg.se  för info.

b) Sveagruppen Varberg, 12-13 deltagare i snitt.

c) Frölundagruppen, 6-10 deltagare. Inga förändringar.

d) Vårvädersgruppen, 3-20 deltagare. Vårvädersgruppen har info på Aleforshemmet 1 ggr/mån. 

Vi är också ”sponsorgrupp” till ”Bara för idag”-gruppen på Skogome. Fortsatt tillströmning av 

nykomlingar – främst kvinnor.

e) Mölndalsgruppen, 25 fasta, 10 besökande deltagare. Tidigare åtgärder vad avser info t.ex. till 

alkoholkliniken ”Brofästet”, behandlingsinstitutionerna Valet och Aleforsstiftelsen – synes ha 

gett resultat. Fem medlemmar har tillkommit därifrån. Annonsering i Mölndalsposten har 

däremot inte gett synbart resultat. Genom Göteborgskretsens hemsida har minst två 

medlemmar tillkommit. Två – tre deltagare har tillkommit genom vänner och bekantas 

tolftestegsarbete. Sedan 27 juli har mötestiderna kortats ner till en timma, såväl söndag som 

tisdag och torsdag. Det är för tidigt att nu dra en alltför positiv slutsats, men faktum är att 

tisdags- och torsdagsmötena har fått fler besökare – från en-tre till fem-tio och söndagarna 

från ca tio till tretton-femton.  Den tryckta möteslistan stämmer ej, dessa tider gäller: Tisdag 

18.30-19.30, Torsdag 18.30-19.30, Söndag 18.30-19.30.

f) Västergruppen Kungsbacka, 15-20 deltagare.

g) YPAA Into Action, 15-20 deltagare.

h) Göteborgsgruppen, 5-18 deltagare.

i) Katrinelundsgruppen, 5-8 deltagare. Mötestid, Johanneskyrkan Lördag 15-16.

3. Dagordningen godkänns och två justerare utses, K i Mölndalsgruppen och B i 

Göteborgsgruppen.

4. Sekreteraren läser föregående protokoll och beslutas tillföra ”Olika grupper i AA” till 

föregående mötes protokoll. Sedan godkänns föregående protokoll.



5. Anmälan övriga frågor: Utökning till regionen och inbjudan Harry Månsus.

6. Övriga frågor:

a) Göteborgskretsens önskan är att förstärka tillvägagångssättet av röstförfarandet på 

regionmöten. L:s förslag (se bilaga 2) är överensstämmande med servicehandbokens förslag.

b) Nytryckta  möteslistor finns att hämta på Vårvädersgruppens lokal. AB kommer inte att sköta 

kontakt med tryckeri och program för listorna längre. Vi behöver ny ansvarig för detta. AB 

hjälper gärna till att lämna över sin kunskap till nästa ansvarig och redogör för förfarandet. 

GSR:erna får be sina grupper om förslag på ny ansvarig för möteslistorna.

c) Mölndalsgruppens förslag är samma som L:s förutom 3 representanter per krets istället för 2 

stycken.

d) Förslag om att Harry Månsus ska komma till Göteborg och tala till oss.

e) Beslut: Punkt a och c röstas mellan och punkt a väljs.

f) Beslut: Kretsen vill bjuda in Harry Månsus och ber honom om förslag att komma hit till 

Göteborg.

7. Inga inkomna skrivelser.

8. GSR:er kan ta med till respektive grupp nomineringsförslag till kretsen: webbmaster, vice 

kassör och vice sekreterare. Punkt 8 i dagordningen felaktig angående info-kommittén, BL 

kollar med berörda. Det behövs nominerade tjänare till regionen: Ordförande, 

servicedelegater och två suppleanter.

9. B i Göteborgsgruppen valdes till regionrepresentant och G i Västergruppen  i Kungsbacka 

valdes till suppleant.

10. Rapporter

a) Jourtelefonen  bifogar mejl. 

Hej alla!
Tyvärr kunde jag inte delta på kretsmötet förra helgen, men här kommer en rapport 
från jourtelefonen som jag övertog på kretsmötet i maj. 

I början var det mycket lugnt, ett tag var det bara ett samtal i veckan, då som oftast 
pårörande som ville prata om sina anhörigas alkoholproblem och få råd och stöd. 
Under semestern var det tidvis fler samtal, så mycket som en om dagen, många 
praktiska fråger, av typen "När är nästa möte?" och ett jätteroglit samtal från en dam 
som ville prata med "ledaren för AA" och berätta om att hennes företag hade en 
jättebra behandling för alkoholism, något ALLA medlemmer i AA borde få höra om (om 
de var villiga att betale x antal kronor självklart!). De flesta alkoholister som ringde 
hade redan varit på möten i AA tidigare och ville bara berätta för mig att de snart 
skulle börja gå på möten igen, men var ovilliga att träffa någon eller avtala att träffas 
på ett möte.

I början på juli var det ett samtal från en lidande alkoholist (kvinna) som jag följde upp 
med ett tolvtestegssamtal - tilsammans med en annan tjej i gemenskapen åkte jag 



hem till kvinnan och vi berättade om hur vi blivit nyktra tack vore AA. Denna kvinna 
kom med i gemenskapen direkt, har hållit sig nykter, går på möten, och jobbar stegen 
med en sponsor.

Det har varit lite ovant att förhålla sig till att ha med en extra telefon överallt som är 
tyst i typ en vecka men sen när det ringer är det jätteviktigt, och jag har tyvärr missat 
några samtal. Men de veckor jag har varit bortrest i sommar har C från YPAA Into 
Action tagit hand om jourtelefonen, och över lag har det fungerat mycket bra. 

Mvh, A 
Sisters in Sobriety
International / Swenglish women's group in Gothenburg, Sweden

b) Ingen information från info-kommittén. BL kontaktar dem.

c) Nästa regionmöte 1 oktober. Flera tjänare saknas.

d) Ordförande läser kassörens rapport och mötet godkänner förslaget. Se bilaga 1.

e) Litteraturansvarig informerar, 1 400 kronor snitt på bokförsäljning per månad. 

Utskick kommer till alla GSR:er på våra böcker i lager.

11. Inga motioner.

12. Nästa kretsmöte 19 november 2011 kl. 11.00 – 13.00 Vårvädergruppens lokaler.

13. Mötet avslutas.

PROTOKOLLET REDIGERAT FÖR PUBLICERING PÅ WEBBEN AV WEBMASTER 2011-09-10



Bilaga 1

Frivilliga bidrag Utgifter
Avgift plusgirot 111,5

Marklandsgruppen 6000 Inköp litteratur 1805
Centrumgr i Alingsås 1230 Regionen friv.bidr. 2000
Vårvädersgruppen 930 Fika Kretsmöte 178,77
Oscar Fredrikgruppen 600 Fika Regionsmöte 400

Summa frivilliga bidrag 8760

Inkomster
Litteratur försäljn 2685

Summa litteratur 2685
Utgifter totalt 4495,27

Inkomster totalt 11445

Förslag till Frivilliga bidrag:
Ingående saldo 110520 Regionen
Inkomster 11445 Servicekontoret
Utgifter -4495,27
Utgående saldo 110801

 9 855,90 kr  4 000 kr 
 2 000 kr 

 16 805,63 kr 

Inkomster litt.försäljn
20 maj - 20 aug 2010

Inkomster
Litteratur försäljn 1400
Litteratur försäljn 300
Katrinelundsgr 380
Litteratur försäljn 1440
Katrinelundsgr 300

Summa litteratur 3820

Utgifter
AA sverige litt 3265



Bilaga 2

2011-08-15

AA Göteborgskretsen 

Hur behöver vi förändra röstförfarandet för att få en fungerande region?

Röstberättigade i nuvarande system är:

Ordförande för regionen

Sekreterare för regionen

Kassör för regionen

1 Representant för varje krets (för närvarande 3 st)

Detta innebär att Region och Kretsar har lika många röster, vid en omröstning med full bemanning, 
som det ser ut idag.

Förslag att framföras vid nästa regionmöte.

Regionen behåller sina 3 röster.

2 representanter per krets.

Grupper i vilande krets tilldelas 2 röster (t. ex. Skaraborgskretsen)

Detta innebär att Regionen får tre röster, som tidigare, men Kretsarna får 8 röster.

Förslaget innebär en liten förändring av röstförfarande och är helt i enlighet med servicehandbokens 
rekommendationer. 

Beslutsrätten är tryggad.

L



PROTOKOLL FRÅN KRETSMÖTE 19 NOVEMBER 2011 

1. Ordförande öppnar mötet.
2. Presentationsrunda med GSR:rapporter:
a) Partillegruppen, 5 – 15 deltagare. Har ny GSR.
b) Sveagruppen Varberg, ca 12 deltagare i snitt. 
c) Centrumgruppen Alingsås, 8 – 10 deltagare. Ny GSR.
d) Västergruppen Kungsbacka, ca 15 deltagare. Lokalen är reparerad efter vattenskada och 

återinvigd.
e) YPAA Into Action, 20 – 30 deltagare. Ny GSR.
f) Marklandsgruppen, 10 – 25 st. Får nyrenoverad lokal i bottenplan ev. till januari. Ev. 

kvinnomöte tisdagar. Tar beslut nästa arbetsmöte.
g) Mölndalsgruppen, ca 25 fasta, ca 10 – 15 tillfälliga. Sedan 27 september ändrade mötestider 

18.30 – 19.30 söndag, tisdag och torsdag. Stegfördjupningsmöten torsdagar 19.30 – 20.30.
h) Frölundagruppen, 8 – 14 deltagare. Inga förändringar. 
i) Vårvädersgruppen, ca 25 deltagare.
j) Centrumgruppen, Meditationsmöte söndagar 19.30 – 20.30. Ny webmaster till gruppens 

egen hemsida.
k) Bara för idag gruppen Skogome, 2 – 5 deltagare. Som vanligt behövs mer folk!!

3. Dagordningen godkännes och AB, Katrinelundgruppen och JÖ, info-kommittén utses till 
justerare.

4. Föregående mötesprotokoll godkändes.

5. a) JÖ nomineras till ordförande av info-kommittén.
b) JÖ väljs till ordförande av info-kommittén.

6. a) Webmaster, ingen nominerad finns.
b) Vice kassör nomineras och väljs JF. T.o.m februari 2012.
c) Vice sekreterare nomineras och väljs ÅM. T.o.m februari 2013.

Påminnelse om ny ordförande till nästa kretsmöte. OS, nuvarande ordförande, har 
haft sista kretsmötet nu, efter två år som tjänare.

7. Övriga frågor:
a) Frågan kom upp om Mölnlyckegruppen finns kvar? Svar, Nej.
b) YPAA har ingen mail eller hemsida kvar.

8. Inkommen skrivelse:
Frågan har uppkommit om kretsen kan ha gruppsamvetesmöten?
Kretsen beslutade att ha gruppsamvetesmöten direkt efter varje kretskommittémöte.



9. Gbg-kretsen kontaktar Harry Månsus.

10. JF väljs till ansvarig för nya möteslistor.
11. Rapporter:

a) JÖ i info-kommittén tar kretsens jourtelefon.
b) JÖ, ordförande i info-kommittén informerar, se Bilaga 2. Info-kommittén kommer att 

presentera för kretsen den power point presentationen de använder sig av vid info.  BL 
Vårvädersgruppen, föreslår att info-kommitténs ordförande automatiskt blir vice 
ordförande i kretsen. Även info om konferens 27-28 januari 2012 i Stockholm, kontakta 
JÖ om mer info.
Vi röstar även för att anordna en liknande konferens i Göteborg, där JÖ, CC och AB 
deltar.

c) Rapport regionen, se Bilaga 3. BS läser remissförslaget för oss, se Bilaga 4  i 
originaldokumentet.
BL  frågar om man kan ha andra poster i kretsen om man haft en?

d) Kassörsrapporten, se bilaga 1. Förslag att sända 2 000 kronor till regionen bifalles.

12. Inga motioner.

13. Beslut angående regionstruktur: Kretsen röstar JA för JE:s förslag.

14. JÖ talar om info-kommitténs hemsida och föreslår sidor att länka till.
Workshop frågor om t.ex. service eller Gud. GSR:er ställ frågor till grupperna om och vad 
de skulle vilja ha för workshop.

15. Nästa kretsmöte blir lördag 18 februari 2012, årsmöte kl. 11.00 – 12.00 och 
kretsmöte kl. 12.00 – 14.00.

16. Mötet avslutas.

PROTOKOLLET REDIGERAT FÖR PUBLICERING PÅ WEBBEN AV WEBMASTER 2011-11-28



Bilaga 1

Ekonomisk rapport 111120

Ingående saldo 110801

Frivilliga bidrag Utgifter
Avgift plusgirot 227,5

YPAA Into Action 2347 Inköp litteratur 12430
Partillegruppen 600 Regionen friv.bidr. 4000
Marklandsgruppen 4200 Servicekontoret friv.bidr. 2000
Centrumgr i Alingsås 538 Nya möteslistor 3494
Vårvädersgruppen 1536 Fika Kretsmöte 209,15
Kungälvsgruppen 1125 Reseersättn t Regionsmöte 651,2
Bara för idag gruppen 2082
AA Oscar Fredrik 600

Summa frivilliga bidrag 13028

Inkomster
Litteratur försäljn 6575 Utgifter totalt 23011,85

Summa litteratur 6575

Förslag till Frivilliga bidrag:
Inkomster totalt 19603 Regionen

Ingående saldo 110801
Inkomster 19603
Utgifter -23011,85
Utgående saldo 111116

Varav "konventpengar" från
Haga konventet, Hagagruppen

 16 805,63 kr 

 2 000 kr 

 16 805,63 kr 

 13 396,78 kr 

 3 414 kr 

Inkomster litt.försäljn
20 maj - 20 aug 2010

Inkomster
Litteratur försäljn 1400
Litteratur försäljn 300
Katrinelundsgr 380
Litteratur försäljn 1440
Katrinelundsgr 300

Summa litteratur 3820

Utgifter
AA sverige litt 3265



Bilaga 2

Offentlig Information 2011-11-19

Under hösten har vi hållit på att bearbeta vården i olika former och har som mål att komma in på 
vårdutbildningarna som ett löpande inslag och dessutom försöker vi att få med oss på utbildningar 
riktade mot vårdcentralerna.

JÖ deltog på OI-konferensen på Servicekontoret 15-16/10, med mycket och nyttigt 
erfarenhetsutbyte. Harry Månsus (vän till AA) berättade en del om AA:s historia och kopplingen till 
Oxford-rörelsen och HE höll en intressant information om den historiska utvecklingen över tid och 
kopplingen till Offentlig Information. Undertecknad delade med sig av sina erferenheter ifrån USA 
där FOKUS var huvudtemat. Resultatet av det blev att vi gemensamt ville ha samma fokus i hela 
landet under respektive period. Nu gäller Vården, till våren är inriktningen Polis och Rättsväsende. 
Idéer mottages tacksamt. 

I slutet av januari genomför vi för tredje gången en konferens i Stockholm på temat ”Hur når vi fler 
lidande alkoholister?”. Konferensen genomför i samarbete mellan Teologiska Högskolan Stockholm 
och personer medverkar från Kyrkan, Vården och AA.  Ambitionen är att sprida budskapet över 
landet och förslaget är att vi genomför en liknande konferens i Göteborg. (Beslut fattat) 
Projektgrupp bildad och första mötet är den 7/12 kl 17.30. 

Jag bifogar inbjudan till THS-konferensen samt sammanställningen från OI-dagarna.

Vid Pennan
JÖ 



Bilaga 3

Rapport från Västra Regionen

Remissen avs ev förändrad servicestruktur ligger ute med förväntat svar före årets slut. Hittills har 
endast servicekontoret i Stockholm svarat att de inte kan ersätta regionkommttén ,vare sig avs 
expeditionstjänst eller vad avser kassatjänst. Jag gjorde också tydligt, att SH och undertecknad 
endast uppbär våra poster tillfälligt, fram t o m nästa regionsmöte 12-01-21. På fråga om jag kunde 
tänka mig att fortsätta som sekreterare, svarade tydligt nej. Jag berättade också, att vi har planer på 
någon form av information, preliminärt efter sportloven w 7 o 8 år 2012, med ämne exvis ”Fördelar 
med att göra service”, med stöd från FRIK.

AA-hälsningar
BS



PROTOKOLL FRÅN KRETSMÖTE 18 februari 2012 
25 närvarande

1. Ordförande öppnar mötet.
2. Deltagarlista och GSR-rapporter delas ut för ifyllnad och inlämning.
a) Bara för idag, Skogome. Behöver fler män som kommer på mötena. Ca 2-5 medlemmar.
b) Vårvädersgruppen. Samtliga möten är öppna. 20-25 medlemmar.
c) Göteborgsgruppen. 7-8 medlemmar.
d) Frölundagruppen. 1 möte/vecka. 8-14 medlemmar.
e) Västergruppen, Kungsbacka. 10-15 medlemmar.
f) YPAA into action. 18-20 medlemmar.
g) Sisters in sobriety. Gruppen startades i april 2011, hittade möteslokal i maj 2011. Från september 

2011 startade vi nytt  möte söndagar 18.00-19.00 i tillägg till möten torsdag 12.00-13.00 Gruppen 
har arrangerat två helger med stegworkshop och tagit ett beslut att fortsätta med det. En helg om 
hösten och en om våren. Vårhelg 2012 hålls på Hönö 4-6 maj med tema steg 10,11 och 12 ”Att leva 
i programmet”. 6-10 medlemmar.

h) Marklandsgruppen. Har fått nya lokalen i samma kyrka, nerför trappan och gå höger. Ett ökande 
antal personer. Är på ”Valet” och informerar. Besökare, Onsd. 10-15, Torsd. 15-25, Lörd. 15-30, 
Sönd. 10-25.

i) Sveagruppen, Varberg. Ca 13 medlemmar i snitt.
j) Centrumgruppen, Alingsås. Lokal, kris-akut. Vi tvingas  utrymma nuvarande lokal med kort varsel. 

Erbjudna alternativ lokal av missionskyrkan men inte attraktivt förslag. Alternativ lokal sökes 
intensivt centralt i Alingsås. 9 medlemmar.

k) Katrinelundsgruppen. Ändrad mötestid till fredag 19.00- 20.00. nybörjarklasser, lördagar 12.00 – 
20.00 mellan januari-februari. 5-10 medlemmar.

l) Mölndalsgruppen. Gruppen ökar i stabilitet, ca 20 fasta medlemmar, ca 10 vid mötena. 5 
nykomlingar sedan nyår. 

m) Partillegruppen. 5-15 medlemmar.
n) Oscar Fredriksgruppen. Gruppen stabil. 8-12 på mötena.

3. Som justerare utses, OS och BS.
4. Sekreteraren läser föregående mötesprotokoll.
5. Anmälan övriga frågor: Workshop.
6. Rapporter:
a) Jourtelefonen berättar AW om som haft den sedan Maj 2011. OS ordnar bok med telefonnummer 

som följer med jourtelefonen. Kretsens tjänare bör vara de som ska ha telefonen. Ia tar den 
framöver.

b) Info-kommittén lägger nu fokus på polis och rättsväsendet, inte lätt att få kontakt med dem. Kom 
gärna med förslag. Bilaga  1.

c) BS gör reklam för ”Vår gemensamma välfärd” 10 mars Oscar Fredriks kyrka. Västra regionen håller i 
Landsmöte 2013 någon av de två första helgerna i augusti. Göteborg blir förmodligen värd. Nästa 



regionsmöte blir 2 juni 2012. Förslag att Göteborgskretsens info-kommitté blir Regionens info-
kommitté.  JÖ utarbetar förslag och funderar. JE-förslaget blev nerröstat, servicebokens struktur 
fortsätter. OS ordförande i regionen och JÖ  tillförordnad sekreterare. E är kassör, de andra 
posterna ej tillträdda. AW vill bli nominerad sekreterare.

d) Ekonomisk rapport. Huvudregeln 60%, 30%, 10% gäller. Bilaga 2.
e) Det är ett stort intresse på böcker. Bokansvarig försöker hålla 10 böcker av varje i lager.Säg gärna 

till om ni önskar större kvantiteter.
f) THS, arbetsnamn Bygga broar mot nykter, konvent fred- lörd 12-13 oktober 2012. Harry Månsus 

talar om AA Oxfordrörelsen. Inte enbart AA, Al-anon, vård, happenings, musik, andlighet, präst. 
Kretsen tycker Bygga broar projektet är bra så vi fortsätter arbetet inom gruppen. Frågan lyfts 
angående ekonomi till projektet, Ska kretsen börja spara nu? Svar: Dyker det upp kostnader tar vi 
den fråga till kretsmötet i maj.

7. Koncept och tradition: Första traditionen presenterades av JÖ. Första konceptet presenterades av 
OS. Tanken är att andra tar vid och presenterar andra, tredje osv. Nästa kretsmöte presenterar BL 
andra traditionen och AB andra konceptet.

8. Inga inkomna skrivelser.
9. Övriga frågor. JÖ önskar workshop till att lyfta olika frågor till förmån för våra mdlemmar. Kan 

GSR:erna ta frågan till grupperna? JÖ mailar grupperna om info. Sisters har sedan tidigare 
helgworkshop för medlemmar.

10. Inga motioner.
11. Nästa kretsmöte blir den 12 maj kl. 11.00- 13.00 i Vårvädersgruppens lokaler.
12. Mötet avslutas med sinnesrobönen.

/IS

PROTOKOLLET REDIGERAT FÖR PUBLICERING PÅ WEBBEN AV WEBMASTER 2012-02-29



Bilaga 1

Informationskommitten träffades i Marklandsgruppens lokal lördag den 4/2 kl 10.45

6 entusiastiska personer samlades. 

Vi hade en ganska ingående diskussion kring hur anonymitetskravet påverkar våra möjligheter att 
informera i olika sammanhang. Vi delade med oss av vår erfarenhet, styrka och hopp kring ämnet och 
beslutade att vid nästa möte läsa den 11:e traditionen för att ytterligare fördjupa oss i ämnet. 

Vi konstaterade att vi fokuserar på att bearbeta polis och rättsväsende under våren. Kontakt är tagen med 
Polisen i Göteborg samt Tingsrätt, Hovrätt och Advokatsamfund. 

Nästa möte är den 11/3 kl 10.00 (AA mötet startar då) i Sveagruppens lokal Varberg (kommitté-mötet 
startar ca 11.45) och om du vill följa med så finns det möjligheter att samåka, ta kontakt med info@aa-
goteborg.se



Bilaga 2

Ekonomisk rapport 120218

Ingående saldo 111231

Frivilliga bidrag Utgifter
Vårvädersgruppen 1272 Avgift plusgirot 563
Marklandsgruppen 4000 Inköp litteratur 2395
Sisters in Sobriety 200 THS konferens avgift 1050
Centrumgruppen 1300
Oscar Fredrik grupp 600
Bara för idag gruppen 282
Katrinelundsgruppen 500
Centrumgruppen i Alingsås 1100
AA Frölundagruppen 693
YPAA In to action

Summa frivilliga bidrag 9947

Inkomster Utgifter totalt 4008
Litteratur försäljn 1865

Summa litteratur 1865

Inkomster totalt 11812

Ingående saldo 111231 Förslag bidrag:
Inkomster Region 3000
Utgifter -4008 Servicekontoret 3000
Utgående saldo 120216

Varav "konventpengar" från
Haga konventet, Hagagruppen

 9 226,22 kr 

 9 226,22 kr 
 11 812,00 kr 

 17 030,22 kr 

 3 414 kr 



PROTOKOLL ÅRSMÖTE 18 februari 2012 

1. Mötet öppnas.
2. Presentationsrunda.
3. Utlysningen av mötet godkännes. Kallelse 6 veckor före årsmötet.
4. Val:
a) OS ordförande.
b) IS sekreterare.
c) ÅM och CC justerare.
5. OS läser verksamhetsberättelse. Bilaga 1.
6. CC redovisar ekonomisk rapport från 2011. Bilaga 2.

Frågan tas upp angående frivilliga bidrag utifrån. Hur mycket ska vara kvar i kretsens kassa? 
Beslut, en fjärdedel av årsomsättningen.

7. Revisorn rapporterar. Bilaga 3.
8. Nyval:
a) BL ny ordförande.
b) CC vice ordförande.
c) Webbmaster vakant.
d) JF ny kassör.
e) Vice kassör vakant.
9. OS och CC avtackas.
10. Årsmötet avslutas.

/Sekreteraren

DOKUMENTET REDIGERAT FÖR PUBLICERING PÅ WEBBEN AV WEBMASTER 2012-04-17



Verksamhetsberättelse 2012-02-18

Göteborgskretsen består av 23 AA grupper som finns i Göteborg och dess närkommuner.
Av de 23 grupper är det ca. 10 som är aktiva i kretsarbetet och kommer till kretsmötena.
Tillsammans med de 10 grupper försöker vi i kretskommittén och informationskommittén att föra 
budskapet om tillfrisknande vidare till lidande alkoholister och alla andra som kan ha något med 
alkoholister att göra. Kretsens möten är en gång i kvartalet men sen träffas kretskommitténs och 
informationskommitténs tjänare en gång i månaden. Alla nya som gamla är hjärtligt välkomna att 
delta vid dessa möten.

Det gångna året har varit både intressant och lärorikt, och jag vill tacka resten av kommittén för 
deras arbete under året. Trots ett återkommande problem som har varit brist på tjänare. Tror jag att 
vi har lyckats lösa våra uppdrag och uppgifter på bästa möjliga sätt.. Det har också varit ett nöje att 
följa informationskommitténs intensiva arbete under året som gått.

På samma tid som jag tackar för mig och den tid jag har fått tjäna i kretsen, vill jag önska min 
efterträdare ett stort lycka till.

Kretsens ordförande.



Bilaga 2

Ekonomisk rapport Göteborgskretsen 2011

Ingående saldo 14828,65

Inkomster Utgifter

Markland 21000 Avg plusgirot 1147,5

Mölndal 1000 Postbox 1687,5

Vårväder 3301 Möteslistor 10482

Bara för idag 2656 Region 10000

Oscar Fredrik 1800 Service kont 5000

Katrinelundsgr 700 Web hotell 323,75

Partillegr 600 Resa region 1471,2

Kungälv 2425 Infokom. resa 2814

Centrumgr, Alingsås 3400 Annonsering 4470

YPAA Into Action 2634 Fika Kretsmöte 651,48

AA Göteborsgr 3400 Fika Regionsmöte 400

Litteratur, såld 19295 Litteratur, inköpt 32980

Till minne av avliden 200

3414

Summa 65825 Summa 71427,4

Utgående saldo 9226,22
Varav 3414 är konventmedel

Konventmedel 
Hagakonventet



Sammanställning
2011

Ingående saldo 110101  14828,65

INTÄKTER 110219 110520 110801 111120 111231 TOTALT
Markland 1800 6600 6000 4200 2400 21000
Mölndal 1000 1000
Gbg Johanneskyrkan 1200 2200 3400
BFID Gruppen 140 200 2082 234 2656
Vårväder 627 930 1536 208 3301
Oscar Fredrik 600 600 600 1800
Katrinelundsgr 700 700
Partillegr 600 600
Kungälv 1300 1125 2425
Centrumgr, Alingsås 1632 1230 538 3400
YPAA Into Action 2347 287 2634

Litteratur, såld 390 6795 2685 6575 2850 19295

Till minne av avliden 200 200

3414 3414
Summa 7944 20154 11445 19603 6679

Totalt 65825

Konventmedel 
Hagakonventet

UTGIFTER 110219 110520 110801 111120 111231 TOTALT
Avg plusgirot 569 181,5 111,5 227,5 58 1147,5
Postbox 1687,5 1687,5
Möteslistor 3494 3494 3494 10482
Region 2000 2000 4000 2000 10000
Service kont 3000 2000 5000

Web hotell 323,75 323,75
Resa region 170 651,2 650 1471,2
Infok. Resa 2814 2814
Annonsering 2570 1900 4470
Fika Kretsmöte 178,77 209,15 263,56 651,48
Fika Regionsmöte 400 400
Litteratur, inköpt 3430 13745 1805 12430 1570 32980

Summa 8256,5 24814,25 4495,27 23011,85 10849,56

Totalt 71427,43



Bilaga 3



 

 

PROTOKOLL FRÅN KRETSMÖTE 12 MAJ 2012 

29 närvarande 

 

1. Ordförande öppnar mötet. 
2. Presentationsrunda och deltagarlista går runt, samt 

digitala GSR-rapporter 23 stycken är inskickade, ca 

tre saknas. Se sista sidan. 

3. Dagordningen godkänns och GSR Mölndalsgruppen och 
vice ordföranden utses till justerare. 

4. Sekreteraren läser föregående protokoll. 
5. Anmälan övriga frågor: 

a) Ordförande efterfrågar fikaansvarig till nästa 
regionsmöte. Kretsens kassör har en fråga om 

Haga Open pengarna. 

6. Nomineringar: 
a) Kretsen: Webbmaster och vice kassör. Inga 

nomineringar. 

b) Regionen: Ordförande, vice ordförande, 2 
servicedelegater och 3 suppleanter till 

servicedelegater.  

Mötet ber GSR:erna ta med ut till grupperna om att 

det saknas/behövs tjänare till regionen. 

7. Rapporter: 
a) Kretsens jourtelefon tar vice sekreteraren tre 

månader. 

b) Info-kommittén, De har fyra träffar med bolagsledare 
inplanerade. Nästa info-kommittémöte är inte 

inplanerat ännu. 

c) Regionen: Se bilaga. 
d) Kassören: Beslut togs förra kretsmötet att 17 850 

kronor, ¼ av årsomsättningen ska alltid finnas i 

kassan. Kassören läser kassarapporten. Skickar 2700 

kronor totalt. 

e) Servicekonferensen, servicedelegaten. informerar, se 
bilaga. 

f) Bygga Broar: Halvdagsmöte 20 maj för planering. Det 



går framåt och känns bra. 

8. Ordföranden presenterar andra traditionen och 
servicedelegaten. presenterar andra konceptet. Nästa 

möte presenterar medlem från Sisters in sobriety/YPAA 

Into Action GBG tredje traditionen och GSR 

Mölndalgsgruppen tredje konceptet. 

9. Inga inkomna skrivelser. 
10. Övriga frågor: 

a) Medlem från Vårvädersgruppen tar uppdraget. Beslut 
tas även att kretsen kan ligga ute med fikapengar 

tills mötet och hattpengar inkommit. 

b) Beslutas att Haga Open pengarna kallas aktivitetsfond 
och går att låna ur för olika aktiviteter inom 

kretsen. 

c) Kretskommittén rapporterar att det önskas workshop 
framöver. 

d) Utskick med möteslistan till GSR:er, maila åter om 
justeringar. Målet är att ny möteslista ska vara klar 

slutet av juni. 

11. Nästa kretsmöte är den 25 augusti klockan 11.00 

– 13.00 i Vårvädersgruppens lokaler. 

12. Mötet avslutas 

 

/Sekreteraren 



Datum Hemmagrupp Kontakt Antal medl. Förändringar Nyheter

2012-04-04 Centrumgruppen Alingsås Bosse H. 8-10 i snitt Lokalbyte till Oscarsgatan 5  -

2012-04-04 Kungälvsgruppen Håkan 15-20, sommartid 

mindre Håller till i Kyrkstugan G:A Torget som vanligt Kan bli 

tillfällig flytt på sommaren till församlingshemmet, om 

kyrkan kommer att ha vägkyrka med cafe i ”vår” lokal 

Kyrkstugan ,men det meddelar vi på hemsidan isåfall,o vi 

brukar ha någon som står ”vakt” o hänvisar till mötet o sätter 

upp ett anslag på dörren om någon kommer till en låst dörr.

Tolvstegsarb: Besök o info om AA på avd 

10 Kungälvs lasarett (missbruksakuten) 

varannan vecka o med hjälp av 

medlemmar i Nödingegruppen(en grupp 

som växt mycket;)

2012-04-16 Oscar Fredrik Claes R. 10-15 Inga

2012-04-18 Centrumgruppen GBG Marie J. ca 350/v KL 22 och 23 möten bort från möteslistor och hemsidan pga 

inget intresse av medlemmar att besöka dessa möten, 

förslag till ny webbansvarig tas på nästa servis möte 2/5

2012-05-09 Bara för idag Fredrik D 5-6 Mån på Skogome-anstalten 17:00 - det behövs fler utifrån på 

detta möte!

2012-04-20 Partillegruppen Carl-Axel O. 7-15

ökat antal infoannonser i Partille Tidning 

 och Lerum Tidning. Koll att info mtrl ar på 

plats hos PAN och Kulturum Bibliotek.

2012-04-23 Mölndalsgruppen Bengt S. 4-8 vard, 10-15 sön Fortfarande en-timmasmöten, 18.30 – 19.30 söndag, tisdag 

och torsdag. Sex nykomlingar sedan nyår.

2012-05-04 Vårvädersgruppen Micke 10-20

Alla möten är öppna.

Vårvädersgruppen har 20-års jubileum 

den 9 juni och firar detta med stor baluns 

i församlingshemmet, Lundby Gamla 

Kyrka. (se flyer) Varmt välkomna!

2012-05-12 Ypaa Into Action Arve 10-20 Alla möten är öppna, tis 19:00. Dörren öppnar 18:00. 

Praktiskt möte sista tisdagen i månaden. Ny GSR, Arve.

2012-05-08 Frölundagruppen Jan? 8-12 Flyttat, ny adress är Grevegårdsvägen 58 (gaveln) i 

Hyresgästföreningens lokal, c:a 75 meter från gamla 

adressen Grevegårdsvägen 76 (gaveln).

Jan har passerat 2 års tjänartid som GSR 

och avgått. Ny GSR ska väljas fram till 

dess står han som kontaktperson ej GSR.

2012-05-08 Sveagruppen Varberg Håkan ca 13

2012-05-08 Marklandsgruppen Björn Ons 10-15, Tors 

(meditationsmöte) 

15-20, lörd 25-30, 

Sön 10-15 Mötena har växt, framför allt torsdagar och lördagar

2012-05-08 Katrinelundsgruppen Johanna 5-10

2012-05-08 Engelska Ronald Återkommer

2012-05-08 Angered AA-ryhmä Tapio S 8-10

2012-05-08 västergruppen i kungsbacka Göran 6-10

2012-05-09 GBG-Gruppen Bernt 10-15

2012-05-11 Tingbergsgruppen, Kungsbacka Magnus ca 50/v

2012-05-12 Sisters in Sobriety AnnaTW 15-20

Vi växer! God servicevilja, nya som gör service

Precis genomförd stegstudie hälg på 

Hönö m 23 glada tjejer

Rapport från GSR inför Kretsmöte

 



(Bilaga 1) 

 

”Rapport” från SK2012 

Eftersom jag tyvärr blev sjuk precis innan Servicekonferensen kunde jag inte vara med på den, så 

Per W fick åka ensam. Per kommer presentera en riktig rapport på regionsmötet i juni, men jag har 

sammanställt några saker av intresse från protokollet (som finns att hämta hem på www.aa.se). 

Västra regionen valdes enhälligt till att anordna Landsmötet 2013. 

Följande personer valdes till serviceuppdrag: 

FR: Tommy K, Södra regionen; Vänner till AA i FR: Hans Marklund, Olov Åkerman 

Världsservicedelegat: Gunnar Maxe 

Nordiska delegater: Jan G, Anders W 

Bulletinen gjorde 2011 en ”vinst” med 24.703,38kr vilket gick tillbaka som täckningsbidrag till AA 

i Sverige. 5 redaktionsmedlemmar under 2011 men två lämnade redaktion tidigt 2012. Därför söker 

Bulletinen nu en ”redaktör” med en önskvärd nykterhet över 15 år och god förankring i 

programmet. Bulletinen anser att detta bör skapa trygghet och är en bra grund för diskussioner och 

beslut. 

Servicekontoret/Föreningen AA i Sverige 

Gunnar Maxe roterade ut som ordförande för styrelsen vid årsmötet, och Christer Magnusson 

roterade in. 

De frivilliga bidragen uppgick 2011 till 962.683kr, 21% lägre än 2010. En förklaring till den lägre 

siffran är det ”nödrop” på frivilliga bidrag från grupperna som FR sände ut sommaren 2010 vilket 

resulterade i att grupperna sände in extra mycket som överfördes till en likviditetsresev.  

Resultatet för 2011 blev 162.570kr och det budgeterade resultatet för 2012 är -33.000kr. 

Bokförsäljningen har gått ner med 6% sedan föregående år (SB -20%) 

Citat från SK2012:  ”En klok, och vår Gemenskap närstående vän, uttryckte sig så här för en kort 

tid sedan till några av oss: 

’Jag har i olika sammanhang delat med min oro för AA:s sviktande ekonomi som Anders B så 

tydligt framställde för snart två år sedan. 

Men ännu allvarligare på sikt är det enligt min mening om det är ett belägg för att Gemenskapen 

inte längre dricker ur sina ursprungskällor? 

Det är bra att gå på möten och låta konventen avlösa varandra  - men jag tror att AA även i vår tid 

behöver gräva djupare!’” 

Utvecklingen av hemsidan och webshopen fortsätter. Numera är det möjligt att betala med kort 

direkt på hemsidan. Cirka 75% av alla beställningar från Servicekontoret sker via hemsidan. 

Reine på Servicekontoret går i pension 31 maj 2012 efter lång och trogen tjänst. Han ersätts av 

Barbro Lindqvist. 1 juni kl 11-15 är det öppet hus och avtackning av Reine på Servicekontoret med 

kaka och kaffe. 

Per W har tjänat för Västra regionen som servicedelegat suppleant, och roterar ut i juni 2012. Han 

blev vald till sekreterare för presidiet SK 2013. 

Tema SK2013: ”Rotation AAs puls” 

Datum SK2013: 12 – 14 april 

http://www.aa.se/


(Bilaga 2) 

 

7. Rapporter 

 a) 

 b) 

 c)  Regionen. Landsmötet 2013 har ”växlats upp” till landsmöte med nordiskt möte. Bengt S 

berättade, att en liten arbetsgrupp, som bildats på initiativ av Lennart P, arbetat med förberedelser 

för att snabbt komma igång med kommttéarbete efter regionmötet den 2.juni. Det är av  vikt att 

åtmonstone ordförande/sammankallande i varje grupp i landsmöteskommittén ( Se servicehand-

boken, flik 11 – ca 7 tjänare ) nomineras till regionmötet. Det är också viktigt, att vi snabbt kommer 

överens om till vilken ort vi skall förlägga landsmötet.  

 



 

KRETSMÖTE 25 augusti 2012 

1. Mötet öppnas av ordförande och vi håller an tyst minut för vår bortgångne webbmaster. 

2. Presentationsrunda och deltagarlista på mötet skickas runt. 5 grupper av Göteborgskretsens 

22 grupper är representerade på mötet.  13 GSR:er har svarat digitalt på GSR-rapport av 22 

grupper.  Se bilaga 

3. Dagordningen godkänns och som justerare utses NN och GSR Ypaa Into Action GBG. 

4. Sekreteraren läser föregående protokoll. 

5. Inga övriga frågor. 

6. a) Ingen nominering till webmaster.  NN  åtar sig uppgifter som tillförordnad webbmaster till 

nästa kretsmöte den 24 november. Vi får gå ut till grupperna via GSR:erna om nomineringar. 

Även   berätta om vilka uppgifter/sysslor och ansvarsroll webmaster har. Se bilaga. 

b) Ordförande läste upp brev  och det saknas tjänare till regionen: ordförande, vice 

ordförande, vice kassör, 1 servicedelegat och 3 suppleanter till servicedelegater. 

7. a) Jourtelefonen, vice sekreteraren tyckte det var givande för hennes tillfrisknande att ha 

jourtelefonen. En månad under den här perioden har NN haft den. Midsommarhelgen var 

telefonen tyst , Efter midsommar var det fullt pådrag. NN tar telefonen denna tremånaders 

period. 

b) Info-kommittén, Ordförande har flyttat till Indonesien. Vice ordförande önskar var ej aktiv 

ordförande. Kretsens ordförande mailar  och tar reda på hur strukturen ser ut och om 

medlemmar som finns i info-kommittén. 

c) Regionen, Våra representanter är ej närvarande på mötet men en åhörare från senaste 

regionsmötet är närvarande och läser upp protokollet från senaste regionsmötet. Nästa 

regionsmöte är i Trollhättan den 6 oktober. 

d) Kassören, har en genomgång från ekonomiska rapporten, se bilaga Postboxnycklar finns 

två, en har kretsens kassör och en har kretsens ordförande. Då Västra regionen ska ha hand 

om Landsmöte 2013 sänder vi hattpengarna till dem. 

e) Bokansvarig berättar att försäljningen varit sämre under semesterperioden . Vill ni göra 

större bokbeställningar, ring gärna, så ordnar han det. 

f)Bygga broar, Inbjudningar har gått ut i två omgångar och nästa fredag en omgång till. 

Programmet är klart. 50 anmälningar hittills. Anmäl er gärna.Frågan ställs om vi ska 

annonsera detta på kretsens hemsida och i AA-grupper? Varje grupp får avgöra det själva då 

det inte är ett AA-arrangemang. 



g) Landsmöte 2013, Beslut tas imorgon var Nordiska Landsmötet 2013 skall vara, det finns 

två förslag, Uddevalla och Göteborg, mötet är första helgen i augusti. Fler tjänare behövs till 

Landsmöteskommittén. Kretsens hemsida bör ha en länk till regionens hemsida,         

www.aa-vregion.se 

8. Tredje konceptet presenteras av GSR  Mölndalsgruppen och tredje traditionen av NN. Nästa 

möte presenteras fjärde konceptet av GSR Katrinelundsgruppen och fjärde traditionen av 

sekreteraren. 

9. Inga inkomna skrivalser. 

10. Kassören undrar vilken grupp som satt in frivilliga bidrag mitten av augusti på kretsens 

konto? Hör av er, ni som gjorde det. 

11. Inga motioner. 

12. Nästa kretsmöte är den 24 november kl. 11.00 – 13.00 

13. Ordförande avslutar mötet med påminnelse om hattpengar och sinnesrobönen. 

 

 

/Sekreteraren 

        

http://www.aa-vregion.se/


Bilaga 1 GSR rapport 

 

 



Bilaga 2 Ekonomisk rapport 

Ekonomisk rapport 2012-05-01 - 2012-07-31,  AA Göteborgskretsen 

  
  

  Ingående kassasaldo 12-05-01 15 888,47 kr   
  

  
  

  Frivilliga Bidrag  
 

  Utgifter  
 

  
  

  Centrum gruppen Gbg 1 300,00 kr   Avgift Plusgiro.  Månads  171,00 kr 

Katrinelunds gruppen 500,00 kr   Resevnycket till Postbox 95,00 kr 

Marklands gruppen 5 340,00 kr   Bröd till kretsmöte 12-05-12 317,00 kr 

Göteborgsgruppen 1 440,00 kr   Bröd till Regionmöte 12-06-01 595,00 kr 

Sisters in sobriety 900,00 kr   Litteraturinköp 4 440,00 kr 

YPAA in to aktion Gbg 362,00 kr   Fraktkostn vid Litteraturinköp 600,00 kr 

Västergruppen Kungsbacka 4 000,00 kr   Bidrag Servicekontoret 450,00 kr 

  
  Bidrag Västra regionen 2 250,00 kr 

  
  Möteslistor utg juli 2012 3 494,00 kr 

  
      

  
  Summa utgifter 12 412,00 kr 

  
 

  
  

 
    

  Summa Frivilliga Bidrag 13 842,00 kr   Tillgångar och skulder 
 

  
  Beräknade tillgångar 15 035,00 kr 

  
  Skulder (aktivitetsfond) 3 414,00 kr 

Inkomster övriga   
 

  
  Litteraturförsäljning  4 560,00 kr   
        
  Summa övriga inkomster 4 560,00 kr   
  

  
  

  

  
  

  Summa inkomster tot 18 402,00 kr   Förslag  Bidrag 
 

  
  Västra Regionen 2 700,00 kr 

  
  AA Servicekontoret 0,00 kr 

  
  

  Ingående Kassasaldo 12-05-01 15 888,47 kr   
  Inkomster  18 402,00 kr   
  Utgifter  12 412,00 kr   
  Utgående kassasaldo  12-07-31 21 878,47 kr   
  Skulder -3 414,00 kr   
  Utgående kassabalans 12-04-30 18 464,47 kr   
  



Bilaga 3 Brev från FRNK 

 

Jag vill från Förtroenderådets Nomineringskommitté påminna om att Västra Regionen snarast bör 

inkomma med två namnförslag till ny medlem i Förtroenderådet. 

Denna skall utses av Servicekonferensen i april 2013, men Förtroenderådet vill gärna ha in 

namnförslagen före årsskiftet. 

  

Förutom detta saknar vi en representant från Västra Regionen i Förtoenderådets 

Nomineringskommittén, så det vore bra om ni kan få fram en kandidat även till den posten. 

Representanten i FRNK kan väljas av FR redan vid nästa möte med FR. 

 

Hälsningar Leif J 

sammankallande i AA/FRNK 
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KRETSMÖTE 24 november 2012 

1. Mötet öppnas av ordförande som hälsar oss välkomna.  

2. Dagordning godkänns (punkter läggs till; Regionsrepresentant, Infokommitten, GSR 

Rapporter). Justerare utses. 

3. Presentationsrunda och deltagarlista på mötet skickas runt. 12 av Kretsens GSR’er finns 

representerade. 16 GSR rapporter har inkommit via email. (Se bilaga 1) 

4. Protokoll från föregående kretsmöte läses upp av vice sekreterare. Kretsens sekreterare 

anmäld sjuk, vice sekreterare tar vid. 

5. Övriga frågor anmäls 

a. Möteslistor. 

b. Katrinelundsgruppen, Vår gemensamma välfärd. 

6. Revisor (NN) i kretsen tar till ordet – vill berätta om sitt återfall och vägen tillbaka och 

tillfråga Kretsen om mötet finner att hans förtroende kvarstå. Ingen GSR uttryckte att de har 

tappat förtroende för NN.NN. kvartstår som en av två revisorer i kretsen i enlighet med 

gruppens beslut. 

7. Regions representanter: Det saknas representation på Regionsmötena. En suppleant och har 

varit bortrest, ordinarie har inte svarat på email och är inte här idag. Ordinarie roterar ut vid 

nästa årsmöte. Suppleanten tydliggör att han kommer att delta vid nästa regionsmöte i 

Skara. 

8. Nomineringar till kretsen: 

a. Webmaster – inga nomineringar. Tidigare Webmaster, numera tillförordnad,  avgår 

som tillförordnad enligt tidigare beslut på egen begäran. XX väljs till tillförordnad 

webmaster, under ledning av hittillsvarande, till nästa kretsmöte. 

b. Vice Webmaster – inga nomineringar 

c. Vice Kassör – inga nomineringar 

9. Nomineringar till regionen: 

a. Ordförande – inga nomineringar 

b. Vice ordförande – inga nomineringar 

c. 1 Service delegat – inga nomineringar 

d. 3 Service suppleanter – inga nomineringar 

10. Rapporter: 

a. Kretsens jourtelefon. Den som har haft telefonen ett kvartal, redogör för tiden och 

tycker att det varit givande. Telefonen är dålig. Om telefonen icke är fungerade 

framöver, så beslutas det på mötet att det går att köpa en ny. YY erbjuder sig att ta 

jourtelefonen. Godkänns. 
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b. Infokommitten:  Ordföranden har kallat till möte 1/12 för att få igång gruppen 

framöver och tala om framtiden för gruppen. Email från ordförande läses upp om 

kallelse till detta möte.  

c. GP/Infokommitten: Förfrågan  från GP om att delta för en intervju för en annons 

bilaga till GP i 20 december. I samband med detta erbjuds AA att få ha med en annons 

till kraftigt rabatterat pris. Kretskommitten har fattat beslut tidigare under kommitté 

möte, då tiden var knapp. Mötet informeras. Annonsens utformning diskuterads 

(Grafiska riktlinjer, förslag på layout). Deadline för annonsens utformning är 6 

december. Annons enligt AA servicekontoret (förslag bifogas Bilaga 2). Beslut fattas att 

förslag + båda hemsida adresser för Göteborg och Sverige och båda telefonnummer 

Kretsen och Sverige, skall tas fram. ( Bilaga 3) Vice sekr. ansvarar för att färdigställa 

layout enligt grafiska riktlinjer och koordinera annonsinlämnandet till GP. 

d. Regionen, rapport: Möte i Trollhättan för ca 1 månad sen. Brist på tjänare och just nu 

är det en tillförordnad ordförande. På mötet röstades att Infokommitten för kretsen 

skulle bli hela regionens Infokommitte och beslut fattades om detta. Mötet 

informerades och gavs möjlighet att uttrycka sina tankar runt detta.  

e. Kassörens rapport: Den ekonomiska rapporten (bilaga 5 och bilaga 6) läses upp och 

redovisas. Mötet godkänner rapporten och beslut fattas enligt förslag (17 000 kr till 

Västra Regionen) 

f. Bokansvarig, rapport: Dippen efter semestern har tagit ikapp. Eloge till GSR 

Mölndalsgruppen, som koordinerade bokförsäljningen under Bygga Broar konventet, 

där det såldes för ca 2000 kr. 

g. Bygga Broar: Redogörelse för hur konferensen gått. Lyckat. Deltagare berättade om 

helgen. 

h. Landsmöte 2013: Kretsens ordförande berättade om hur långt kommitteen kommit. 

Beslutet att Landsmötet skall vara i Göteborg är fattat, Hvitfeldska gymnasiet är bokat. 

6 undergrupper (boxar) är klara där ordförande är klara (för all utom 

Informationsgruppen). Det behövs tjänare till de 6 grupperna och tjänare till den 

aktuella helgen, sprid gärna detta inom grupperna. Email till Landskommitten för att 

göra service landsmote2013@aa.se . Inbjudan till Landsmötet har gått ut till alla 

grupper. Inbjudan kommer att läggas ut på aa.se inom kort. 

i. Workshop om Sponsorskap. Sisters in Sobriety har erbjudit sig att ta över detta arbete 

för workshop. Mötet beslutar ge Sisters in Sobriety detta uppdrag å Kretsens vägnar. 

Vid kostnader innan själva workshopen så beslutas av mötet att aktivitetsfonden får 

användas vid behov. 

j. Lösenordsskyddad hemsida – punkten läggs ner då detta inte är aktuellt längre. 

k. ZZ  presenterar koncept 4 som handlar om medbestämmanderätt. Till nästa kretsmöte 

beslutas att 5:e konceptet presenteras av VV.  WW  kommer att presentera 4 

traditionen (då hon ej kunde delta pga. av sjukdom vid dagens möte). 

l. GSR Rapport: 15 (16, en inkommen strax innan mötet) inkomna GSR Rapporten (Bilaga 

1). Vice Sekr. tog upp frågan om tidigare beslut på om digital/pappersformat som GSR 

Rapport ska gälla? Påminnas som tidigare? Möjliggör att alla kan lämna om de vill i god 

tid. Beslut fattas att fortsätta som det gjorts tidigare under året. 

11. Övriga frågor: 
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a. Möteslistor. Ansvarige har ett antal frågor som han behöver ha svar på. Ska vi ha en 

tryckt möteslista? Tidigare beslut i denna fråga finns och då ingen rest denna punkt 

igen så står det föregående beslut kvar. Ev. ändringar på möteslistan kommer att 

begäras in av Jan via email. Grupperna har tre veckor på sig att återkomma. 

Korrektur skickas snarast ut strax efter detta till alla grupper.  

b. Vår gemensamma välfärd. ZZ  genom Katrinelundsgruppen talade om att de har 

planerat att ha konferensen Vår gemensamma välfärd den 9 mars. Plats och tid är ej 

ännu beslutat. Denna konferens är framtagen av FRIK och det finns ett färdigt 

koncept. Ett liknande seminarier som hölls tidigare i år via regionen kommer att 

arrangeras via Katrinelundsgruppen. Mötet beslutar att aktivitetsfonden får 

användas till denna konferens vid behov.  

c. Nästa möte: 2 februari 2013 – Kretsmöte/Årsmöte. Årsmöte: Sekreteraren roterar 

ut. Sekreterare skall nomineras. Mötet sker i Vårvädersgruppens lokaler 11-15. 

 

Protokoll nedskrivet av vice Sekreterare 

Justerat av valda personer. 

 

Bilagor: 

Bilaga 1: Infogad som bild 

Bilaga 2: Annonsförslag från SK via Johan 

Bilaga 3: Annonsen enligt beslut Kretsmötet. OBS, ej färdigställd layout. 

Bilaga 4: AA’s grafiska riktlinjer 

Bilaga 5: Ekonomisk rapport 120801-121031 

Bilaga 6: Frivilliga bidrag tom 121031 

Bilaga 7: Slutgiltigt annons ”Namnlöst-3” – levererad för tryck enligt orderbekräftelse 2012-12-

03//Åsa 
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Bilaga 1 
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Bilaga 2 

För ofta, 

för mycket eller 

vid fel tillfälle? 
 
 

Börjar det bli svårt att kontrollera drickandet? 
Det finns en lösning ... 

 

 
Anonyma Alkoholister 

 

0737-307669 
 

www.aa.se 
  

 

Bilaga 3 

 

För ofta, 

för mycket eller 

vid fel tillfälle? 
Börjar det bli svårt att kontrollera drickandet? 

Det finns en lösning ... 
 

 
Anonyma Alkoholister 

 

0737-307669 – AA Sverige 
073-730 76 69 – AA GBG Kretsen 

www.aa.se 
www.aa-goteborg.se 

 

Bilaga 4 

Ekonomisk rapport 2012-08-01 - 2012-10-31,  AA Göteborgskretsen 
  

Ingående kassasaldo 12-08-01 21 878,47 kr   
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  Frivilliga Bidrag  
 

  Utgifter  
 

  
  

  Marklands gruppen 7 200,00 kr   Avgift Plusgiro.  Månads  171,00 kr 

Partillegruppen 600,00 kr   Litteraturinköp 7 920,00 kr 

Sveagruppen Varberg 4 000,00 kr   Fraktkostnad vid Litteraturinköp 880,00 kr 

Lundengruppen 3 500,00 kr   Bröd till Kretsmöte 2012-08-25 300,00 kr 

Sisters in sobriety 1 000,00 kr   Reseersättning RegionsmöteTrollhättan 370,00 kr 

YPAA in to aktion Gbg 474,00 kr   Bidrag Servicekontoret 0,00 kr 

Katrinelundsgruppen 600,00 kr   Bidrag Västra regionen 2 700,00 kr 

Göteborgsgruppen 3 200,00 kr   

Centrumgruppen Gbg 1 300,00 kr   
  Oskar Fredriksgruppen 434,00 kr       

  
  Summa utgifter 12 341,00 kr 

  
 

  
      
  Summa Frivilliga Bidrag 22 308,00 kr   Tillgångar och skulder 

 

  
  Beräknade tillgångar (Litteratur) 14 495,00 kr 

  
  Skulder (aktivitetsfond) 3 414,00 kr 

Inkomster övriga   
 

  
  Litteraturförsäljning   6 505,00 kr   Tillgångarna är beräknade enligt följande 

Litteraturförsäljning (Bygga Broar)  1 955,00 kr   Värdet vid inventering den 2012-02-14 (14020 kr ) 

Summa övriga inkomster 8 460,00 kr   plus efter detta inköpt och minus såld litteratur 

  
  

  

  
  

  Summa inkomster tot 30 768,00 kr   Sedan årets början har vi köpt in för  

  
  1385 kr mer litteratur än vad som sålts 

  
  

  
  

  Ingående Kassasaldo 12-08-01 21 878,47 kr   
  Inkomster  30 768,00 kr   
  

Utgifter  12 341,00 kr   
  

Utgående kassasaldo  12-10-31 40 305,47 kr   
  

Aktivitetsfond (skulder) -3 414,00 kr   
  

Utgående kassabalans 12-10-31 36 891,47 kr   
  

  
  

  

  
  

            

Beräkning av Bidrag till Västra regionen   Förslag till bidrag 
 Utg kassabalans (36890kr) minus beslutad kassareserv (18000 

kr)   Västra Regionen 17 000,00 kr 

Vilket = 18890 kr som fördelas enligt 90 / 10 procentregeln    AA Servicekontoret 0,00 kr 

som är ungefär =  17000 / 1890 kr 
 

  
  

      

Bilaga 5 
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Frivilliga Bidrag till AA-Göteborgskretse år 2012       

  Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug

          

Bara för idag Gruppen  282,00     384,00         

Centrum gruppen Gbg 1300,00       1300,00       

Frölunda gruppen   693,00             

Katrinelunds gruppen 500,00     700,00   500,00     

Lundengruppen     1500,00         1500,00

Marklands gruppen 2200,00 1800,00 1560,00 1740,00 2040,00 2100,00 1200,00 1200,00

Göteborgs gruppen     1620,00     1440,00     

Oskar Fedriks gruppen 600,00     600,00         

Sisters in Sobriety 200,00         900,00     

Vårvädersgruppen 630,00 642,00 223,00           

YPAA in to Action Gbg     511,00   362,00       
Centrum gruppen 
Alingsås 1100,00               
Västergruppen 
Kungsbacka             4000,00   

Partillegruppen               600,00

Sveagruppen Varberg               4000,00

                  

15 av kretsens 22 grupper                 

                  

Totalt per månad 

6 
812,00 

3 
135,00 

5 
414,00 3 424,00 

3 
702,00 4 940,00 5 200,00 7 300,00

Summa FB 120801 - 
121031 

22 
308,00 

 

Totalsumma FB under 
året 

57 
935,00 

 

 

 

 

 



 

 

PROTOKOLL FRÅN KRETSMÖTE 2 FEBRUARI 2013  

 
1. Ordförande öppnar mötet. 
2. Deltagarlista skickas runt för ifyllnad, 23 deltagande varav 8 GSR:er.  Sent tillkomna deltagare 

presenterar sig. Totalt är Göteborgskretsen bestående av 22 grupper.  15 digitala GSR 
rapporter har inkommit och en skriftlig under mötet, Göteborgsgruppen, GSR Ingemar, Inga 
förändringar. Möte i Johanneskyrkan tisdagar  kl. 19.30.   

3. Dagordningen godkänns och som sekreterare utses avgående sekreterare. Som justerare av 
protokoll utses Birgitta H. och Bengt S. 

4. Sekreteraren läser föregående protokoll. 
5. Anmälda övriga frågor. 

a) Bengt S. med en punkt kallad ”orientering”. 
b) Jan har en punkt angående broschyrer. 
c) Johan har en punkt om nystart av grupp. 

6. Rapporter: 
a) Annika SiS har haft telefonen och tycker inte det var så mycket respons efter 

annonsen i GP 30 december. Pia S. SiS tar telefonen kommande period. Johan har en 
överbliven telefon från info-kommittén som han skänker som kretstelefon. 

b) Kassören redovisar senaste kassarapport och mötet bifaller sända 4000 kronor till 
regionen. 

c) Nästa lördag regionsmöte. Sekreteraren avgår p.g.a.personliga skäl, vice 
sekreteraren kan tyvärr inte ta denna tjänarpost. Det saknas tjänare till regionen.       
Västra regionens info-kommitté är aktiv.Info-kommittén består av fyra stycken. 
Senaste mötet var i januari 2013. De har satt upp riktlinjer vad deras uppdrag är. Går 
att läsa mer på Gbg:skretsens och västra regionens hemsida. Frågan kom upp vem 
som sköter information för Gbg:skretsen. Svar: Informationskommittén är 
gemensam för hela regionen och kretsen. Servicedelegater är Anders 
Katrinelundsgruppen och Micke Uddevalla. Det går att läsa om detta på regionens 
hemsida men också att tala med Micke och Anders direkt. Kia YPAA är 
sammankallande i regionen men avgår. Beslut togs att Info-kommittén får egen 
punkt till nästa kretsmöte. 

d) Bokansvarig meddelar att det är inget krångligt. Litteraturlista till GSR:er kommer att 
mailas ut. Önskar vi större beställningar går det bra att be om det så ordnar 
bokansvarig detta. 

e) Sekreteraren i Landsmöteskommittén meddelar att det går bra och framåt, de är 
engagerade och kunniga aktiva medlemmar i landsmöteskommittén. Det har varit 
uppehåll under jul och nyår, med fortsatt stor aktivitet. Bosse L. har avgått som 
ordförande i supégruppen, ny ordförande där är Hasse, vice Mike Y. Jan B. 
ordförande i infogruppen och Tord vice ordförande i servicegruppen. Kia har avsagt 



sig sekreterar och mötesordförandeskapet. Nästa möte 10 februari 2013 kl. 11.00. 
Stina H. vice ordförande mötesgruppen kommer bli föreslagen. Stöd från FRIK 
saknas. Det kommer utskick om grupper vill ansvara för möteslokaler. Har vi egna 
önskemål kan vi maila det till Landsmöteskommittén. 

f) SiS har workshopkommitté bestående av fem deltagare som planerar hålla i 
workshop, förslag 6 april 2013 i Oscar Fredriks församlingshem kl. 10.00-17.00 

g) GSR för Katrinelundsgruppen rapporterar att seminariet ”Vår gemensamma välfärd” 
är inställt. 

h) Nya möteslistor har kommit och finns att hämta i Vårvädergruppens lokaler. Ett 
önskemål finns att utrymmet på baksidan där man kan skriva telefonnummer kan 
vara större. 

7. Nomineringar till regionen: 
a) Katrinelundsgruppen har nominerat Anders B. som ordförande till regionen. Anders 

läser sitt CV. 
b) Ingen nominerad som vice ordförande. 
c) SiS nominerar Joel K. som servicedelegat och Joel  läser sitt CV. Ingen mer 

nominering till servicedelegat. 
d) Inga nomineringar som suppleanter. 
e) Ingen nominering som sekreterare 
f) YPAA nominerar Johan Ö. som representant i  förtroenderådets 

informationskommitté. Johan läser sitt CV. 
g) Ingen nominering till Policykommittén. 
h) Birgitta Strömstadsgruppen, nominerad till Västra regionens representant i 

Förtroenderådet. Mötet ställer sig bakom nomineringen. 
i) Det råder delade meningar om nominering av ordförande i regionen och mötet 

beslutar bordlägga frågan till nästa kretsmöte. 
8. Motion om att ändra bokföringsåret till 1 februari – 31 januari beslutar mötet,  Ja. 

Kretskommittén bemyndigas att vid utgifter upp t.o.m. 5000  kronor kunna ta beslut utan att 
fråga kretsen. Beslut av mötet,  Ja.  

9. Då tid ej finns beslutas att 4 traditionen presenterad av Ia S.skjuts upp till nästa kretsmöte.  
Och 5 konceptet presenteras av Åsa M. vid nästa kretsmöte.  

10. Brev är inkommet till nästa servicekonferens. 
11. Övriga frågor: 

a) Alefors har ett iniativ 28 maj 2013 i Gbg:s Folkets hus där AA, Al-anon, NA och andra 
ideella organisationer kan presentera sig. Överlämnas till info-kommittén. 

b) Broschyr ”Snabbguide till AA” kan denna användas till info? Och betalas av kretsen? 
Mötet beslutar, Ja. 

c) Nystart av grupp i Johanneskyrkan, ”Ett steg i taget”, lördagar kl. 10.00.                 
Tema 11-steget och meditation innan mötet. Nystartarna kollar med berörda 
grupper innan start angående konflikter med tiden. 

12. Nästa kretsmöte är 4 maj 2013 kl. 11.00 – 13.00 i Vårvädersgruppens lokaler. 
 
 
/Ia S. avgående sekreterare  
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PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE  

GÖTEBORGSKRETSEN 2 FEBRUARI 2013 
 

 

1. Ordförande öppnar mötet. 

2. Presentationsrunda, alla närvarande på mötet presenterar sig. 

3. Utlysningen till mötet kom lite sent, inga synpunkter ifrån deltagarna. 

4.  

a) Kretsens ordförande utses till Ordförande av årsmötet. 

b) Kretsens sekreterare utses till sekreterare för årsmötet. 

c) Som justerare utses Birgitta H. och Bengt S. 

5. Ordförande läser verksamhetsberättelse för senaste året. 

6. Kretsens kassör presenterar ekonomiska rapporten. Kassören förslår även att GSR:er tar med 

Frivilliga bidrag dokumentet till gruppernas respektive kassörer  så de kan se att summan av 

frivilligt bidrag stämmer överens. 

7. Revisorerna godkänner räkenskapsåret 2012 och föreslår ansvarsfrihet för kretskommittén.  

Föreslår även att räkenskapsåret fortsättningsvis räknas från 1 februari till 31 januari. 

Föreslår även att kretskommittén bemyndigas utbetala belopp upp till och med 5000 kronor. 

Mötet beslutar, Ja i båda frågorna. 

8.  

a) Inga nomineringar till vice ordförande. 

b) Bo H. nomineras som webaster. Då han redan är GSR i centrumgruppen Alingsås 

föreslås att webmaster inte har rösträtt i kretsen som GSR. 

c) Inga nomineringar till vice webmaster. 

d) Inga nomineringar till vice kassör. 

e) Mia i Sisters in sobriety är nominerad som sekreterare. 

f) Marie A. är nominerad som vice sekreterare. 

9.  

a) Ingen vald som vice ordförande. 

b) Bosse H. vald som webmaster. 

c) Ingen vald som vice webmaster. 

d) Ingen vald som vice kassör. 

e) Mia Sisters in sobriety vald som sekreterare. 

f) Marie A. vald som vice sekreterare. 

10. Ordförande avslutar mötet. 

 

 

 

/Gbg Kretsens avgående sekreterare, Ia S. 

 

Bilaga 1 



 
Bilaga 2 



 



Sida 1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOKOLL FÖR KRETSMÖTE 2013-05-04 
 

1. Ordförande Bosse L. öppnar mötet 
2. Deltagarlista skickas runt (25 personer deltog) 
3. Dagordning godkännes och 2 justerar utses ( Bengt S. och Anna L.) 
4. Föregående protokoll godkännes 
5. Anmälan övrig frågor: 

• Bosse L. undrar om vi kan ha kretsmöten på vardagar istället för 
lördagar 

• Johan Ö. har frågor angående namn + efternamn i protokoll mm 
för att förenkla att få tag i folk ( hur anonyma behöver vi vara ? ) 

• Anders B. har synpunkter på Gbgs-kretsens struktur 
• Åsa M. fråga angående framtida workshops 
• Leif A. ifrågasätter nyttan av GSR-rapporterna ? 
 

6. Rapporter:  
 

a) Pia S. som har haft jourtel. berättar också att tel. har ringt ganska 
ojämnt, och det har varit mest kvinnor,  har varit lärorikt för hennes 
nykterhet. Telefonen lämnas vidare till Marie i Centrumgruppen. 
b) Kassörens rapport. Bifogas. 
c) Förra regionmötet i Skara ca 25 st. var väldigt långdraget pga  många 
tveksamheter i föregående mötes protokoll – sekreterare hade slutat, blivit 
sjuka mm – varför många punkter inte hanns med. Tjänarbrist. Hopp om 
bättring. Justerare av protokoll är VÄLDIGT viktiga personer. Nästa 
regionmöte i Uddevalla den 1.juni kl 11 – 15.00. 
     d) Bokansvarig inte närvarande, men lämnat rapport per telefon u. a. 

e) Landsmöteskommittén anmodar grupperna att hjälpa till vid mötet. 
Det behövs hjälp med att bära, bevaka parkeringsplatser och leda 
möten mm. Anmodan har sänts till alla, som är GSR via e-post. Till 
GSR, som inte har e-post, har anmodan skickats med post.  
f)  Infokommitté ( Johan Ö. ) rapport: 5 st. nya engagerade 
medlemmar träffas 1 ggr/mån. Flöde inåt fr. olika HR,  mellanchefer, 
chefer som målgrupp. Jobbar utifrån en aktionlista, stort eget ansvar, 
får mycket gjort, åker alltid 2 st. En hel del oklara frågor till regionen 
bl.a budget. Vänder oss till alla grupper i regionen genom att deltaga 

Göteborgskretsen
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på praktiska möten, så att folk får veta vilka vi är. Skapat ett infobrev 
om vilka vi är och vad vi gör.  Någon info varje vecka. Finns plats för 
aktiv deltagande, gärna utanför Gbg, tips och ideer mottages mer än 
gärna. Finns på reg. hemsida, Åsa delar runt infobrev åt dem som 
önskar. Ingemar E. info om att det finns 4 st. olika broschyrer man kan 
beställa på servicekontoret som är gratis. Susanne W. kommer att 
börja jobba på Fryshuset, ensamma mammor, med stöttning av 
alkoholmissbruk, får hjälp av infokommittén. 

e) Rapport från servicekonferensen. Anders B. roterar ut sista juni. 
 (Se separat mail ifrån Anders B. Bifogas ) 

 
7.  Nomineringar till kretsen: 

a) Vice ordf.  inga förslag 
b) Sekr: Marie Andervik 
c) Vice sekr. inga förslag 
d) Vice kassör inga förslag 
e) Vice webbmastser inga förslag 
 

 Ordföranden bad mötet observera, att såväl ordförande som kassör 
 roterar ut f o m 1.februari 2014. 

 
8. Val till kretsen: Marie A. valdes till sekreterare 

 
9.  Nomineringar till Regionen: 

a) Ordförande. 
Anders B. och Per W. ( från Trollhättan, ej på plats ) var nominerade. 
Johan Ö. som är Per´s sponsor berättar lite om Per W. drygt 10 års 
nykterhet, aktiv i starta grupper, aktiv i service, info för infokommitté, 
3-barns pappa,  jobbar som lärare på Folkhögskola, 48 år. Jobbat som 
ordförande i olika föreningar, van att ta ansvar i den rollen. Val mellan 
de båda utföll med Per W. 13 röster Anders B.  3 röster.  Per W 
nomineras som Göteborgskretsens kandidat för posten som ordförande 
i regionkommittén. 

     b) vice ordförande: ingen nominering 
     c) tillförordnad sekreterare Kia är nominerad som ordinarie sekreterare 
     d) En servicedelegat, Joel K. är redan nominerad. Tillträder 1.juli    
 2013.  Mikael H från Uddevalla är redan tillsatt. Ingen ytterligare 
 nominering. 
     e) Suppleanter för servicedelegater: Ingen nominering 
     f) Som medarbetare i FRIK är Johan Ö. redan nominerad, men     
 hanns inte med på förra regionmötet, varför detta bevakas på       
 nästa regionmöte. 
10. Presenterades fjärde traditionen av Ia S. och femte konceptet av       
Åsa M. Beslutades att Joel K. presenterar sjätte konceptet och Leif A. 
presenterar femte traditionen vid nästa kretsmöte. 
11. Inga inkomna skrivelser eller motioner 
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12.  Övriga frågor: 
a) Anders B. berättar om AA:s struktur. Skall vi ha årsmöte eller 
inte? Beslutades att ta upp detta som fråga vid nästa kretsmöte 

           b) Hur ska GSR-rapporten komma till bästa nytta ? Beslutades att 
 kretskommittén tar fram förslag till utförande 
 c) Kretsmöten på vardagar ? Beslutades att fortsätta som förut på 
 lördagar men att flytta fram mötena till kl 11.30 – 13.30 
 d) Är kretsen intresserad av att anordna workshops i stil med den 
 om sponsorskap ? Svaret blev ett enhälligt ja samt att frågan tas 
 upp närmare på nästa kretskommittémöte. 
 e) I informationskommitténs protokoll väljer vi att skriva namn + 
 första bokstaven efternamnet, vilket vi tycker är viktigt för att 
 personer skall få tag i oss som personer. Det har framförts 
 tveksamheter från webmasters avseende anonymitetsprincipen. 
 Informationskommittén önskar att förnamn och första initialen i 
 efternamnet är med, när kommitténs protokoll läggs ut på 
 respektive hemsida. Beslutades att ta upp frågan som en punkt på 
 nästa kretsmöte. 
13.  Nästa möte kretsmöte lördagen 31 aug. 11.30-13.30 
14.  Mötet avslutades med sinnesrobönen 
 
 
 
 
Marie A 
Sekreterare 

 

Justeras: 
 
 B. S. 
Bengt S     Anna L 



 

PROTOKOLL FRÅN KRETSMÖTE 31 AUGUSTI 2013  

 

1. Ordförande öppnar mötet och dagliga reflektioner läses. 

2. Presentationsrunda. Deltagarlista sändes runt för ifyllnad, 16 närvarande. Samt GSR-

rapporter för ifyllnad då det inte fanns några digitala. 

Centrumgruppen, ej beslutade men förslag på att stänga ned kvinnomöte tills vidare. Ca 280 

medlemmar. 

Frölundagruppen, 10 medlemmar. 

Centrum Alingsås, 10 medlemmar. 

Mölndalsgruppen, tisdagsmötena fortfarande inställda. Ett fastställt mötesprogram för 

söndagar sept. 13 - jan. 14. Besökare torsdagar ungefär 5-10, söndagar ungefär 15 st. 

Göteborgsgruppen, Inga förändringar, 12-14 medlemmar. 

Sister´s in sobriety, Genomför en steghelg i slutet av september på Hönö med tema steg 1-7. 

Alla kvinnor nya som gamla är välkomna och önskar mer information så är ni hjärtligt 

välkomna att kontakta gruppen. ca 20-25 medlemmar. 

Bara för idag, Skogome. Vi behöver mer folk som går med. 4 medlemmar. 

YPAA Into Action Gbg, Praktiskt möte är flyttat från innan ordinarie till under ordinarie 

mötestid. Den tisdag vi har praktiskt möte är mötet förlängt med 30 minuter till kl. 20.30. 

Praktiskt möte är sista tisdagen i månaden kl. 19.00Har varit prat om att komma igång med 

ett återkommande konvent där vi vill vara med och arrangera. Vi ska försöka få upp en 

hemsida för våran grupp. 25-35 medlemmar. 

Alegruppen Nödinge, Onsdagar kl. 19.30-21.00. Öppet möte första onsdagen i månaden, 

församlingshemmet Nödinge. 10 medlemmar. 

Vårvädersgruppen, inga förändringar. Ca 10 per möte. 

3. Dagordningen justeras och godkänns. Som justerare väljs Pia S. och Micke Z.  

4. Sekreteraren läser föregående protokoll. 

5. Anmälan övriga frågor: a) Möteslistor, b) Ordförande och kassör i kretsen roterar ut, c) 

Workshop Bengt S. d) Workshop Ia. 

6. Rapporter 

a) Jourtelefonen: Marie J. har haft telefonen och meddelar att det ringde mycket i Juni 

men Juli helt dött. Augusti ringde fler, en hel del kvinnor. Roligt hjälpa nykomlingar. 

Därför önskar hon behålla den 3 månader till. Hör dåligt i jourtelefonen och har 

använt sin egen. Beslut tas att Marie J kan köpa in en ny jourtelefon. 

b) Kassören: Ekonomiska rapporten redovisas. Kassörens förslag godkänns. (se bilaga) 



c) Regionen: Bosse L. meddelar att regionsmötet var fantastiskt. Startade med en 

timmes gruppsamvetsmöte. Kia ordinarie sekreterare och Per W. ordförande blev 

valda. Mycket prat om hur vi ska ha det och förstås om Landsmötet.  

-Kia sade, kärleksfull samsad stämning, hoppas vi kan fortsätta så. Klar förbättring 

från tidigare möten. Protokollet är inte färdigjusterat.  

-Birgitta nomineras till förtroenderåd, men det krävs en nominering till från Västra 

regionen, annars kan inget val göras. 

-Johan Ö. invald till FRIK 1 september, hans första möte är i Stockholm. 

-Joel K. service delegat bordlades då oenighet rådde. 

-Nästa regionsmöte 19 oktober 11.00 – 15.00 i Göteborg, Sister´s in sobrietys lokaler, 

”Pärlan”. 

d) Bokansvarig: Lite lågt med bokförsäljningen under sommaren men det förbättras 

nu under hösten. Vill ni beställa material kan Dennis hjälpa till med detta. 

e) Informationskommittén: Janne berättar att det har kommit en till medlem och 

eventuellt några fler på väg in. Fokus i höst läggs på hälso/sjukvård 6 månaders 

omgång.Budgeten är godkänd och de har fått en massa litteratur från Srvicekontoret. 

Anonymitetsprincipen diskuterar vi ofta, kan vara ”trixigt”, viktigt hålla sig på rätt 

sida. Ex. Landsmötet, pressen var där och det startade många rädslor och frågor. Vi 

behöver fler kvinnor till info-komm. GSR:er, för det vidare till era gruppen. 

f) Servicedelegat: Micke, efter servicekonferensen mest fokus på Nordiska 

landsmötet. Per W och Micke ska besöka några möten under hösten. 

7. Nomineringar till kretsen: 

a. Vice ordförande, ingen. 

b. Vice sekreterare, ingen. 

c. Vice kassör, ingen. 

d. Vice webbmaster, Tord eventuellt. Nominering inkommer senare. 

GSR:er vänligen diskutera med era gruppen om nomineringar, tjänare behövs. 

8. Punkten stryks automatiskt. 

9. Nomineringar till regionen: 

a. Vice ordförande. 

b. 2 servicedelegater, Micke vald, Joel nom. Ej godkänd. 

c. 3 suppleanter till servicedelegat. 

d. 1 nominerad ytterligare till förtroenderådet. 

10. Namnförslag i protokoll på internet, mötet beslutar enhälligt JA, att förnamn och första 

bokstaven i efternamnet ska finnas med i protokoll på internet.  

11. Förslag ta bort årsmötet , det har varit lite ”overkill”. Kretsmötet i februari förlängs istället 

med 30 minuter. Mötet beslutar enhälligt JA. 

12. GSR-rapporter, kretskommittén har tagit fram nytt förslag och mötet röstar enhälligt JA till 

detta förslag. Sekreteraren tar fram nya rapporter. 

13. Samordningsinformationsgrupp, Bosse L. Tord, Anders B. startar en ny grupp som kan 

samordna all information  och aktiviteter om AA till AA medlemmar, ”Bli en brygga”. Torsdag 

12/9 kl. 16.30 hålls möte i Vårvädersgruppens lokaler och alla är hjärtligt välkomna att delta. 

14. Tradition 5 presenteras av Leif från Partillegruppen men kan inte delta idag så han har skrivit 

ett brev hur han tolkar tradition 5 som Bosse L. läser upp för oss.Koncept 6 presentera Joel K. 



15. Inga inkomna skrivelser eller motioner. Övriga frågor: 

a. Möteslistorna är slut, ska vi trycka nya? Mötet beslutar enhälligt JA. 1/10 kan d nya 

komma. 

b. Februari roterar Jan F. ur som ansvarig för möteslistorna. Vi behöver någon som kan 

ta över efter honom. 

c. Offentlig information-workshop. En lördag i november blir det i Oscar Fredrik 

förssamlingshem hälsar informationskommittén via Bengt S. 

d. Workshop 11:steget för Kretsens räkning ca 3 timmar föreslår Vårvädersgruppen.   

Pia S. tar med förslaget till 11:stegs gruppen En dag i taget om de kan hålla i 

workshopen. Kretsen står för fikautgifterna. 

e. Kretskommittén kommer ha möte varannan månad hädanefter. Nästa möte 9 

oktober kl. 18.00 

f. Sister´s in sobriety kommer att ha ”steghelg” för kvinnor 28-29/9 på Hönö. Steg 1-7.  

Alla kvinnor hjärtligt välkomna. 

16. Nästa kretsmöte är lördag 30 november kl. 11.30-13.30. 

17. Mötet avslutas med sinnesrobönen. 
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Frivilliga Bidrag till AA-Göteborgskretse Maj - Juli 2013, Kv 2

Jan 2013 Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan 2014 Summa/grp

Frölundagruppen 2000,00 1000,00 3 000,00 kr

Göteborgs gruppen 1500,00 1600,00 2000,00 1800,00 6 900,00 kr

Lundengruppen 1000,00 1000,00 2000,00 4 000,00 kr

Marklands gruppen 2850,00 3600,00 3400,00 2050,00 11 900,00 kr

Oskar Fredriks gruppen 600,00 600,00 1 200,00 kr

Katrinelundsgruppen 728,00  728,00 kr

Tingbergsgruppen Kba 1000,00 1000,00 2 000,00 kr

Vårvädersgruppen 1200,00 500,00 1 700,00 kr

Workshop 13/4 2013 (SIS) 729,00 729,00 kr

Mölndalsgruppen 2000,00 3000,00 2000,00 7 000,00 kr

Centrumgruppen 2400,00 1500,00 2000,00 2000,00 7 900,00 kr

Kungälvagruppen 500,00 500,00 kr

Totalt per månad 6 350,00 3 600,00 8 328,00 4 579,00 6 400,00 1 500,00 6 800,00 6 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Summa Fb 130501 - 130731 14 700,00 Summa Fb Totalt år 2013 47 557,00 kr
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      Anonyma Alkoholister                                                                 

        Göteborgskretsen 

Protokoll från kretsmötet 2013-11-30 

1. Mötet öppnades. Texten från 24.jan ur dagliga reflektioner lästes. 

2. Presentationsrunda 

3. Föregående protokoll upplästes av sekr, godkändes och lades till 

handlingarna. 

4. Tord K. och Jessica U. utsågs som justerare. 

5. Övriga frågor: 

 5.1  Joel K. YPAA In to Action en tredelad fråga. 

 5.2  Jan F. Ska vi öka antalet möteslistor ? 

6. Rapporter: 

a) Info från FRIK Johan Ö: Ca 30 st. personer från hela landet deltog i de 

Offentliga infodagarna I Stockholm, temat är ”Upp På barrikaderna”. 

Offentlig information – OI – syftar till att jobba med offentlig information 

mot professionella, som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med oss 

när vi är aktiva. Presstelefon finns på aa.se, klicka på ”press”, där finns 

telefonnr. Det kommer en halvsidesannons om AA i Expressen söndag 

29/12. Mötesapp. är under produktion. Informationsfilm som används i TV 

i Nordamerika skall textas till svenska för att användas i svensk TV. FRIK gör 

även försök att helt producera en helt svensk film. Kommittéen kommer 

att börja med Skypemöten för sina träffar i avsikt att spara pengar till 

andra projekt än resor. Ser över möjlighet att medverka på bokmässan. 

b) Jourtelefon. Marie J. Meddelade att det ringt en hel del, framför allt 

kvinnor. Önskemål om två jourtelefoner – en för män och en för kvinnor. 



Sida 2 

Marie A. tar över jourtelefonen 8/12. Ingen ny telefon inköpt. 

c) Ekonomisk rapport för kvartal 3 2013, (se Bilaga 1) redovisades av 

kassören som framlägger tre förslag. - att föra kvartalets kassaöverskott 

35663,72 kr i ny räkning - att sända ett bidrag till Västra Regionen om 9000 

kr samt att sända ett bidrag - till servicekontoret Stockholm om 4500 kr. 

Kassörens förslag godkändes 

d) Regionen: Ingen från regionen närvarande. Bosse L. informerade om att 

Joel K. blev vald till servicedelegat. Ett bra regionmöte med bra diskus-

sioner. Det händer mycket I regionen. Det finns numera ordförande, 

sekreterare och kassör.  

e) Bokansvarig, Dennis L: Inget speciellt har hänt. Det finns ett lager här på 

Vårvädersgruppen.  Vid större beställningar är det bara att kontakta 

Dennis. Ny gul broschyr finns tillhanda ”Vad AA är och inte är”. Den går att 

beställa från servicekontoret. Dennis vet inte om den är helt gratis. 

f) Infokommittén: Janne B. och Åsa M. berättade att kommittén träffas en 

gång/mån, jobbar utifrån en aktivitetslista som fortlöpande avrapporteras. 

Kommittén har en bokad tid med  ett större företag här i Gbg. 

Fokusområde för hösten är sjukvård och hälsa. Detta är ett område, där 

det är trögt att få kontakt. Workshop förra lördagen på teamat Offentlig 

Information.  Uppslutningen var inte så stor som önskats. Kommittén vill ju 

engagera flera eftersom det är viktigt med offentlig information. Det är 

också ett  önskemål  att det kommer flera kvinnor till infogruppen för att 

kunna anpassa informationen så, att målgruppen kan identifiera sig med 

de som informerar. Åsa berättade också, att det finns en nystartat OI-

forum på webben.                                                                          

Informationskommitténs nästa möte är 2014-01-11 kl 11.30-13.30 I 

Johanneskyrkan. 

g) 12estegskommittén: Anders B. föredrog. Nybildad kommitté i kretsen, 

som sedan förra kretsmötet haft tre möten. Alla välkomna till möten sista 

torsdag I varje månad kl.17-18 i Vårvädersgruppens lokal. Nästa möte 

tidigareläggs till 19/12.  Anders B. nominerad som ordförande och  Malin 

som sekreterare. Kommittén har bl.a besökt boende för hemlösa i 

Sandarna och gjort ett mycket givande tolvstegsarbete. Ett mail kommer  



Sida 3 

avseende vad kommittén gör och hur den agerar. Uppgiften är att ge 

kretsens grupper de bästa förutsättningarna för att utöva sitt huvudsyfte – 

Att föra budskapet vidare till alkoholister som fortfarande lider. Info 

kommer ligga på Göteborgskretsens hemsida. 

h) Servicedelegat Mickael H: Har fått uppdrag att få I gång praktiska möten 

på Ellös. Önskar att en grupp från vår krets kan ställa sig till förfogande för 

diskussion  avseende motionerna till servicekonferensen, 

 

        7. Nomineringar till kretsen: 

a) Ordförande, ingen 

b) Vice ordförande, ingen 

c) Vice sekreterare,  Annika K. och Sofia D. 

d) Kassör, Tord är nominerad från YPAA och Sisters in Sobriety´s 

e) Vice kassör, ingen  

f) Vice webbmaster, ingen 

           8. Nominering till 12estegskommittén 

a) Ordförande, Anders B 

b) Sekreterare, Malin 

 

          9. Val till 12estegskommittén 

              a) Ordförande, Anders B.                                                                                             

            b) Val av Malin till sekreterare bordlades eftersom M. inte var närvarande 

                    10. Val till kretsen: 

Som vice sekreterare valdes Sofia D. 

        11. Nominering till regionen 

Som vice ordförande nominerades Bosse L. 



Sida 4 

Inga ytterligare nomineringar   

       12. Presentation av tradition 6 och koncept 7. Punkten bordlades 

       13.  Övriga frågor: 

a) YPAA In to Action orienterade om byte av lokal 10/12 till Pärlan              

b) YPAA In to Action har talardag 25/1 2014 kl. 9-17. Talare från YPAA 

Stockholm och Göteborg. Kan YPAA få 1.296:- från aktivitetskassan för 

deras resa? Beslut: JA, om det inte kommer in tillräckligt i hatten. 

Bokförsäljning betalas i efterskott. 

c) Beslutades att öka upplagan för trycka möteslistor ca 500 ex 

            14. Nästa krets-/årsmöte 15/2 kl.11.30-14.00 

            15. Mötet avslutas med sinnesrobönen 

 

                           Vid protokollet: 

 

        Marie A                                                                                                                                                  

 Sekreterare 

 

Justeras: 

B.S.    T.K. 

Jessica U./ Bengt S.  Tord K. 

Bilaga 1 
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Bilaga 2 
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Göteborgskretsen  

 

Protokoll från kretsmötet 2014-02-15 

 

1. Mötet öppnas. Dagliga reflektioner 15/2 läses. 

2. Presentationsrunda 

3. Dagordning godkänns och 2 justerar utses. Men finns punkter vi glömt i 

dagordningen, läggs till under mötes gång. Justerare utses: 

 Thomas och Ia. 

4. Föregående protokoll uppläses av Marie A. 

5. Övriga frågor: English, transport till regionsmötet, Centrum 

6.  Rapporter:  

a) Marie har haft kretsen jourtelefon, berättar om att det ringt mycket, 

många frågor, väldigt positivt. Melissa tar över fr.o.m 15/2. 

b) Kassörens rapport godkänns av kretsen, se bilaga 1 + 2. Boklagrets 

differens 5.251 kr förs till ny räkning.  

c) Revisionsrapport från Stig-Lennart och Bengt S. Undertecknade revisorer 

har granskat Göteborgskretsens räkenskaper, och funnit dom noggrant och 

väl förda, varför vi föreslår ansvarsfrihet för krets och kretskommitté. 

 Revisorerna roterar ut. 

d) Regionen: Regionsmötet är 1 mars. 2 st. nomineringar som 

viceordförande Bosse L. från Gbg och Nisse från Skövde. Ordförande har 

hoppat av pga personliga skäl. 

e)  Förnamn och första bokstaven i efternamn i kretsens protokoll är 

godkänt, skall röstas på dom olika förslagen nedan.  



 

 

1. Bara förnamn 

2. Lösenordsskyddad 

3. Förnamn samt första bokstaven i efternamnet och första bokstaven i 

efternamn  

4. NN 

Alt 3. tas med till Regionmötet 

 f) Joel K: avsäger sig posten som servicedelegat. 

g) Bokansvarig Dennis ej närvarande 

h) Infokommittén har nu kyrkan som målsegment, kollar Gbg:s stift, Workshop 

3 maj i Oskar Fredriks kyrka.  Målsättningen är att ha workshop 2 ggr/år.  

Promota för våra möten, göra lite flyers för vår kommitté, flera kvinnor behövs 

till informationskommittén, då det enbart finns en för närvarande.  

Informationen fastnar hos GSR:erna? Nästa infokommittémöte är 15 mars kl. 

11.30-12.30  i Johanneskyrkan. Protokollen finns på regionens hemsida samt 

kretsens hemsida. 

i) 12estegskommittén: Malin har avsagt sig tidigare nominering som 

sekreterare. Vi får gå och informera hos Alefors öppenvårdsmottagning 2: a 

veckan i april . Anders B. ordf. har visat broschyren ”En medlems syn på 

Anonyma Alkoholister” för personal på Stadsmissionen och den ska delas ut till 

behövande som ligger inlagda på Stadsmissionen. Mötesdag är 3:e måndagen 

varje månad kl. 18-20, nästa möte 17 februari.  

7. Nomineringar till kretsen: 

a) Ordförande ingen nominerad 

b) Vice ordförande ingen nominerad 



 

 

c) Kassör Tord 

d) Vice kassör ingen nominerad 

e) Vice webbmaster ingen nominerad 

f)  Bosse H. nomineras som ansvarig  för dom tryckta möteslistorna 

Punkt 8 + 9 enligt dagordning strykes 

10.  Val till kretsen: 

a)  Ordförande Bosse L. roterar ut. Vakant 

b) Vice ordförande vakant 

c) Kassör Tord  

d) Vice kassör vakant 

e) Vice webbmaster vakant 

f) Elisabeth och Ia har anmält sitt intresse för revisorer. Godkänns 

 

 11. Nomineringar till regionen:  

a) Vice ordförande 

b) 2 servicedelegat ingen nominerad  

c) 3 suppleanter till servicedelegat ingen nominerad 

 d)1 nominering till förtroenderådet är Birgitta från Strömstad, men ytterligare 

en nominering krävs för val (finns ingen) 

e) Anders B. är nominerad av litteraturkommittén av Vårvädersgruppen som 

skulle ta det vidare till regionen men 1 GSR i kretsen röstade emot så, frågan 

bordlägges till nästa möte efter att Anders hade presenterat sig och redan 



 

 

arbetat för litteraturkommittén i 8 månader. Förslaget är att Anders mailar ett 

prov, svenska och engelska på sitt arbete till alla GSR:er så de kan läsa och 

begrunda ihop med grupperna hans kompetens till nästa kretsmöte. Anders 

kommer att avstå arbete för litteraturkommittén. 

Vi har inga regionsrepresentanter 

Har vi några som kan tänka sig att åka på regionsmötet 

Kim och Anna L. åker till nästa regionsmöte 

12. Presentationen av 6:e traditionen av Ingemar och 7 konceptet av Ia  

13.Vicedelgat Mickael samlar alla GSR:er den 22/3 kl 11.30 i 

Vårvädersgruppen lokaler för att gå igenom motioner inför 

servicekonferanser. 

 

14.  Övrig frågor: 

a) Engelska gruppen är med i kretsen och skulle vilja använda kretsens 

telefonnummer på sina flyers/visitkort, godkännes ej av kretsen. 

Kretsen rekommenderar dem att skaffa egen grupptelefon så om det ringer 

engelsktalande till kretsens telefon kan vi hänvisa till den Engelska gruppens 

telefonnummer istället. 

b) Transport till regionsmötet. Kretsen godkänner att hyra minibuss vid behov. 

Kretsen står för kostnaden. 

c) Centrum GSR ställde en öppen fråga om vilka som ”får” dela på ett ”öppet 

möte”. Observatörer rekommenderas att vara tysta enligt AA.org. 

 

15. Nästa kretsmöte 24/5 kl. 11.30-13.30 



 

 

 

16. Mötet avslutas med sinnesrobönen 

Bilaga 1 

 



 

 

Bilaga 2 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Anonyma Alkoholister 

Göteborgskretsen 
  

Anonyma Alkoholister Göteborgskretsen   Box 7001   402 31 Göteborg 

Tel 0737-307 669   PlusGiro 70 78 77–7   kontakt@aa-goteborg.se   www.aa-goteborg.se 

 
Kretsmöte AA-Göteborgskretsen lördagen 24/5 2014 

 
 

1. Mötet öppnas av tillförordnad ordförande Anders B.  
2. Presentationsrunda. Deltagarlista skickas runt för ifyllnad. 30 deltagare, av dem är 9 GSR: 

er. Info om GSR rapporter.  
3. Dagordningen justeras och två justeringspersoner utses; Melissa A och Billy L.  
4. Föregående protokoll läses av vice sekreteraren och lägges till handlingarna. 
5. Övriga frågor anmäls     

      a)  1. Marknadsföring AA-grupper 
        2. Nykomlingar  
     3. Blandmissbrukare                    /Leif A, Partillegruppen 

6. Rapporter: 
a) Melissa A har haft jourtelefonen och berättar att det ringt mycket samt varit 

väldigt givande. Susanne M tar telefonen för kommande period.  
b) Kassörens redovisar och läser upp senaste kassarapporten (bilaga 2). Mötet 

godkänner rapporten och utgående kassasaldo 37430 kr och förs i ny räkning. 
Mötet bifaller att enligt förslag skicka 10100 kr till Västra Regionen och 5050 kr 
till Servicekontoret.  

c) Regionen. Kim T var en av kretsens representanter på Regionsmötet 1/3. Han läser 
upp stora delar av protokollet och för ytterligare info svarar han gärna på frågor. 
Brist på service i regionen. Flera vakanta tjänarposter. Bosse L har dragit tillbaka 
sin nominering till ordförande och Kia J har avgått från sin sekreterarpost. Till 
nästa Regionsmöte den 14/6 i Munkedal väljs Melissa A och Tage E till kretsens 
representanter. Beslut fattas om att kretsen betalar bensinpengar samt om det 
behövs hyra av minibuss för samåkning dit. Brev från Birgitta som tidigare var 
nominerad till Västra Regionens representant i Förtroenderådet läses upp. 

d) Bokansvarig Dennis L ej närvarande.  
e) Webmaster Bosse H informerar om att arbetet flyter bra och att mycket intressant 

information finns på hemsidan.  
f) Janne B informerar från Infokommittén. De söker kvinnor. Fokusområdet nu är 

kyrkor. Flera informationer har gjorts på Volvo och varit mycket lyckade. 
Workshop har hållits i Skara. Lyckat men få deltagare.  

g) Fredrik D berättar att 12-stegsgruppens workshop kommer att bli den 1/6 i Oscar 
Fredrikskyrkan. Gruppen kommer även ta kontakt med bibliotek för att höra om de 
vill köpa in Stora Boken.  
 

7.      Förslag om val av tillförordnade tjänarposter fram tills nästa kretsmöte.  
a) Till tillförordnad ordförande valdes enhälligt Inga – Lill H, Centrumgruppen.  

               b)   Till tillförordnad kassör valdes enhälligt Janne F. 
c) Till tillförordnad vise ordförande valdes enhälligt Johan W, Centrumgruppen.  
 

8. Nomineringar till kretsen: 
a) Ordförande – Inga-Lill H, Centrumgruppen. Val görs vid nästa kretsmöte.  
b) Vice ordförande – Johan W, Centrumgruppen. Val görs vid nästa kretsmöte.  
c) Kassör – Tapio S, Centrumgruppen. Val görs vid nästa kretsmöte.  
d) Vice kassör – inga nomineringar 
e) Vice webbmaster – inga nomineringar 
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9.       Val till kretsen: 
Fredrik D valdes enhälligt till sekreterare i 12e-stegskommitén. Övriga val till 
kretsen bordlades.   

 
10.     Nomineringar till Regionen: 

a) Ordförande – inga nomineringar 
b) Vice ordförande – inga nomineringar 
c) Sekreterare – inga nomineringar 
d) 3 servicedelegat – inga nomineringar 
e) 3 suppleanter till servicedelegatet – inga nomineringar 
f) 2 nom. till regionens representant i Förtroenderådet 
g) Förtroenderådets litteraturkommitté. Anders B valdes enhälligt, 1 GSR lade ner sin 

röst.  
 

11. Presentation av tradition 6 och koncept 7. Denna punkt bordlades.  
12. Inga inkomna skrivelser el motioner.  
13.  Övriga frågor. Kretskommittén erbjöd sig att informera Partillegruppen. Någon ytterligare 

diskussion kring dessa frågor hanns ej med utan fick bordläggas.  
14.  Nästa möte 13/9 i Vårvädersgruppens lokaler kl 11 30.  
15.  Mötet avslutas 

 
 
 
Protokoll nedskrivet av Sofia D, vice sekreterare.  
 
Justerat av Melissa A och Billy L.  
 
 
 
 
 
Bilagor: 
 
Bilaga 1: GSR-rapporter  
Bilaga 2: Ekonomisk rapport kv 1 2014 
Bilaga 3: Frivilliga bidrag tom april 2014 
Bilaga 4: Brev från Birgitta, Strömstad 
 
 

GSR Rapport maj 2014

Centrumgruppen i Gbg, ca 320 st. besökare

 Angered finsktalandegrupp, 4-12 beökarefinsktalande, ca 4-12 st. besökare

Sister´s in Sobriety, ca 10-20 st. besökare. Torsdagens möten inställda, söndagar som vanligt

Kungälvsgrupen, ca 12-15 st. Ny lokal församlingshemmet i Kungälv. OBS!Ny tud 18.30-20.0012-15 st. besökare. Ny lokal i församlingshemmet. OBS! Ny tid 18.302-20.00

Alegruppen, Nödinge, ca 12 besökare

YPAA Göteborg ca 30 st. besökare

Klintgruppen ca 10 st. besökare

Vårvädersgruppen ca 11 st. besökare  
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KRETSMÖTE GÖTEBORGSKRETSEN, LÖRDAG 13 SEPTEMBER 2014 

1. Mötet öppnas av tillförordnade ordförande Inga-Lill 

2. Presentationsrunda. Deltagarlista skickas runt för ifyllnad av alla deltagare. 32 deltagare, varav 13 st 

GSR’er. 

3. Dagordningen justeras och 2 justerare utses:  Åsa M. och Tord K. 

4. Föregående protokoll läses av sekreteraren och kunde godkännas för att läggas till handlingarna. 

5. Övriga frågor anmäldes:  

a) Bengt S. kan ställa sig till förfogade för workshop om ”Vår gemensamma välfärd” 

Leif (Partillegruppen) önskar svar på tre frågor som ställdes av honom själv på föregående kretsmöte 

(bordlades då av tidsbrist): 

b) Marknadsföring AA-grupper 

c) Bemötande Nykomlingar 

d) Blandmissbrukare 

e) Grupprepresentanter från kretsen till Regionsmötena 

f) Övrig fråga som lyftes under mötet: Kan någon med service/AA-struktur-kunskap vid nästa 

kretsmöte berätta om vad det innebär att vara servicedelegat (eller inneha en tjänarroll i 

krets/region/AA-Sverige). Bosse L. erbjöd sig att berätta om kretsen och olika uppdrag. Gruppen 

godkände Bosse L. 

6.  Rapporter 

a) Jourtelefonen - Susanne har haft kretsens jourtelefon. Anne överlämnade den då Susanne ej var 

närvarande. Gått bra men var bortrest i juli. Ia erbjöd sig att ta över telefonen de kommande 

kvartalet – godkändes av mötet.  

b) Tillförordnad kassörens rapporter (Jan F) – se separata bilagor 1 och 2:  Ekonomiska rapport 

kvartal 2 - 2014, utökad med augusti samt rapport om Frivilliga bidrag per grupp och månad. 

Förslag från kassör som godkändes av mötet: 

1. Att föra 54.155,07 kr i ny räkning 

2. Att sända 19.800 kr som bidrag till Västra Regionen 

3. Att sända 9.900 kr som bidrag till Servicekontoret i Stockholm 

Jan F. önskar revision innan överlämning till nya kassören. Godkändes av mötet. 

Två kommentarer:  

”En dag i taget”-gruppen (GSR Johan Ö) och ”Skansengruppen” Kungsbacka (GSR GSR Angeliqa) saknar 

uppgifter från sina hemmagrupper på kassapporten De uppmanas kontrollera med sina gruppers 

kassörer och sedan återkomma till Jan.  
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c) Rapport/Protokoll från Regionsmötet har Melissa A. (ej närvarande) men protokoll finns enligt 

uppgift på Västra Regionens hemsida 

d) Bokansvarig Dennis informerar att vi har ett utbud ca 10 st. böcker av all litteratur, vid behov är 

det bara att ta kontakt med Dennis så beställer han mera. 

e) Infokommittén: Ökat medlemsantalet i kommitten. De hade en intern träff i vecka 37 för att 

överföra kunskap och erfarenhet samt inspirera varandra. Allt för att kunna föra AA’s budskap 

vidare på ett bättre sätt. Jobbar fokuserat på områdena vården, kyrkan, HR,  rättväsendet. 

Protokoll finns på Västra Regionens hemsida. Detta är en engagerad grupp, minst ett 

informationstillfälle per vecka, försöker täcka hela Västra Regionen. Kyrkan är fokus under hösten 

(följer den nationella planen på fokusområden som är i AA Sverige).  Volvo har verkligen tagit till 

sig information, ett exempel är att rehabansvariga vid flera tillfällen tagit kontakt med 

kommittémedlemmar för hjälpsökande anställda som önskade ha kontakt med någon från AA. 

Åsa berättade att hon följt med en kvinna på möte. 

f) Info från 12-stegskommittén: Rapport från ordförande lästes upp av sekreterare, då han ej var 

närvarande – se bilaga 4. Tillägg ifrån Tord (kommitté medlem): Det är grupperna som skall göra 

denna information, inte bara deltagare i kommittén. Kommittén är en resurs för grupperna. 

Använd gärna vår mailadress för all kontakt i att föra AA´s budskap vidare till dom alkoholister 

som fortfarande lider, serviceuppdrag och kontakter är väldigt intressant. Åsa M ställer frågan: 

”Hur anmäler man sin hemmagrupp för att visa sitt intresse av att låta gruppen få vara med och ta 

ett ansvar för regelbunden service? Tord: Ring eller maila gärna 12-stegskommittéen för mer info. 

g) Info från FRIK (Förtroenderådets Informationskommitté, den nationella informationskommittén 

för AA Sverige):   

• Den 4-5 oktober är det en inspirationsträff (OI-dagar) om offentliga information i Stockholm där 

många av de i AA Sverige som gör informaitonsservice träffas. Temat för i år är ”Tänka nytt – Våga 

synas” . Alla är hjärtligt välkomna till träffen.  

• Reklamtid i TV för reklamfilmer (se aa.org – amerikanska versioner som textas till svenska) 

kommer att köpas. Framför allt på nattetid, då de tidpunkterna är billiga och bra tid för våra 

kamrater. Det är just nu två filmer på gång att bli färdigställda, fler på gång. 

h) Med på Kretsmötet fanns två representater från två nya grupper i Herrljunga (gruppnamn 

Herrljungagruppen, kontakt Pelle) och Falköping (”Budskapet” kontakt  Niclas  ”Brolle”). 

Deras gruppsamveten har skickat dom för att de önskar ingå i Göteborgskretsen, då deras 

krets är vilande. Mötet hälsar dom välkoma till Göteborgskretsen där de nu kommer ingå. 

Webmaster står behjälplig med information och efterfrågar kontaktuppgifter. Då den nya 

möteslistan precis kommit från nytryck, så kommer det olyckligtvis ta ett tag innan 

Herrljungagruppen och Falköpingsgruppen kommer finnas med på den tryckta listan. 

De är dock med på Kretsens hemsida.  
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7. Nomineringar kretsen:  

a) Ordförande: Inga-Lill H.- Hagagruppen 

b) Vice ordförande: Johan W- Centrumgruppen 

c) Kassör: Tomas Å. - Vårvädersgruppen 

d) Vice kassör – inga nomineringar 

e) Vice webmaster – inga nomineringar 

 

8. Val till kretsen (13 GSR’er närvarande som är röstberättigade) 

a) Omröstning ordförande – inför detta val beslutade mötet att Johan Ö skulle vara tillfällig 

ordförande och Inga-Lill var ej närvarande.  

För -  8 st. Emot – 2 st. 3 st. nedlagda röster.  Inga-Lill H. vald som ordförande. 

Då vi är mitt i en period så beslutade mötet att Inga-Lill kommer att sitta som ordförande till 

årsmötet i februari 2017.  

b) Omröstning vice ordförande - Johan W. är inte på plats men är villig att ta tjänaruppdrag.  För: 9 

st. Emot: 0 st. Nedlagda 4 st. Vi tar upp frågan på Kretsens årsmöte 2015 om Johan W. om han vill 

sitta till febr. 2017. 

c) Kassör Tomas Å. blir enhällig vald till kassör. Kommer sitta fram till februari 2017 

d) Vice kassör – inga nominering 

e) Vice webbmaster – inga nomineringar 

 

9. Nominering till regionen: 

a) Ordförande: Johan Ö. 

b) Vice ordförande - inga nomineringar 

c) Kassör: Bosse L. 

d) Sekreterare – inga nomineringar 

e) 3 servicedelegat – inga nomineringar 

f) 3 suppleanter till servicedelegat – inga nomineringar 

g) 2  till regionens representanter i Förtroenderådet – inga nomineringar 

 

10. Presentation av tradition 6 och koncept 7, bordlades pga tidsbrist.   

11. Inkomna skrivelse och motioner.  

Falköpingsgruppen ”Budskapet” och Herrljungagruppen, kontakt Pelle, har begärt inträde i kretsen. Se 

ovan punkt 6 för mer information. 

12. Övriga frågor:   

a) Bengt S. - Workshop för ”Vår gemensamma välfärd”, finns det någon som är intresserad av att 

hjälpa Bengt S. Åsa M. är villig att delta. Datum, plats och tid kommer senare. 

b) Leif ifrån Partillegruppen tycker vi har dålig information utåt om AA. Tord välkomnar Leif och alla 

till 12-stegsgruppen för att få info och berättelser om vad som sker när det gäller besök 

avgiftningar m.m. för att föra budskapet vidare. Bemötande och information till alla nykomlingar 

är varje AA-grupps ansvar. 
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c) Bemötande och information till blandmissbrukare, i  AA får vi hjälp med vår alkoholism.  

d) Val av 2 st. representanter för att åka till Regionsmötet:  Gbg`s kretsen t.f vice ordförande Johan 

W. kommer att åka till nästa Regionsmötet samt  Tage från Boråsgruppen. Mötet beslutade att 

Tage kommer att vara Göteborgskretsens representat tillsammans med ordförande framgent (tills 

annat beslut tas) 

e) Haga Open har handlat för 1.534 kr, kan dom få det ifrån aktivitetsfonden? Kretsmötet godkände 

detta. 

13. Nästa möte 29/11 kl. 11.30-14.00 i Vårvädersgruppens lokal. Om någon har ett annat förslag på lokal 

(för att vi eventuellt skall rotera) så vänligen kontakta Marie A. sekreterare i kretsen. 

 

14. Mötet avslutas med sinnesrobönen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll skrivet av Marie, sektreterare Göteborgskretsen 

Justerat: Åsa M & Tord K 

 

Bilaga 1: GSR-rapporter – sammanställning 

Bilaga 2: Ekonomisk rapport kv 2 inkl augusti 2014 

Bilaga 3: Frivilliga bidrag tom augusti 2014 

Bilaga 4: Rapport från ordförande i 12:e stegskommittén 
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Bilaga 1 

GSR-rapport för augusti 2014 – inför Kretsmöte 13/9 -14 

 Mölndalsgruppen ca 5-10 besökare/möte 

Sister´s in Sobriety ca 10-15 besökare 

Frölundagruppen ca 10-12 besökare 

Tingbergsgruppen, Kungsbacka ca 30 besökare 

Skansensgruppen, Kungsbacka ca 8-13 besökare 
Bara för idag Skogome, ca 5 besökare - behöver mer män som kommer till detta 
möte 

Vårvädersgruppen, ca 11 besökare, kvinnomötet fredagar är borttaget 
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 
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Bilaga 4 
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Kretsmöte, Göteborgskretsen lördagen 29/11 – 2014 
 

 
1. Mötet öppnades av ordförande Ingalill H. 
2. Presentationsrunda. Deltagarlista skickades runt för ifyllnad. 33 deltagare, varav 11 

GSRer.  
3. Dagordningen justerades och godkändes. Två justerare utsågs: Bengt S och Ia S. 
4. Föregående protokoll lästes av vice sekreteraren och kunde godkännas och läggas till 

handlingarna.  
 

5. Övriga frågor anmäldes: 
a) Efterlysning av nyckel till postboxen. 
b) Prenumeration av Bulletinen till Stadsmissionen och Nordhemskliniken. 
c) Kretsens nuvarande storlek. Hur ser vi på det? 
d) CV nomineringar och val. 
e) Nationella telejouren. 
f) Kretsens hemsida. 
g) Skaragruppen önskar ingå i Göteborgskretsen. 
 

6. Rapporter: 
a) Jourtelefon - Ia S har haft telefonen. Hon berättade att det mestadels har ringt 

anhöriga, men även nykomlingar som kommit med på möte. Ia uppmanade oss att 
vara noga med att listan med hänvisningar till t.ex. andra tolvstegsprogram, 
avgiftningskliniker och behandlingshem ska följa med jourtelefonen. Detta då man 
ofta behöver hänvisa vidare. Härefter följde diskussion om vad vi ska hänvisa till 
med tanke på risk för sammanblandning och ställningstagande till utomstående 
företag. Diskussionen utmynnade i att kretskommitén fick i uppdrag att bolla 
frågan med förtroenderådet. Anna L valdes enhälligt att ha telefonen fram till nästa 
kretsmöte.  

b) Kassörens rapport – Tillförordnade kassören Jan F redovisade och läste upp 
kassarapporten för kvartal 3 (bilaga 2). Mötet godkände rapporten och utgående 
kassasaldo 38 172 kr förs i ny räkning. Mötet beslutade att enligt förslag skicka 11 
400 kr till Västra Regionen och 5 700 kr till Servicekontoret.  Jan uppmanade 
GSRerna att ta med dokumentet med frivilliga bidrag (bilaga 3) till gruppernas 
kassörer för kontroll. 

c) Regionen - Johan Ö, ordförande i Västra Regionen, berättade lite om Regionens 
arbete. Bland annat har de informerat en grupp om förslag hur man lägger upp 
praktiska möten och om 7:e traditionen.  

d) Bokansvarig - Dennis L hälsade via Ia S att allt flyter på. 17 405 kr finns i kassan. 
För frågor eller önskemål kontakta gärna Dennis.  

e) Infokommittén - Åsa M, sekreterare i infokommitteen, berättade om workshopen 
med temat ”Att förra budskapet vidare” som hölls förra helgen. Tyvärr lågt 
deltagande men givande. Ordförande Janne B kommer att rotera ut efter 2 år, ny 
ordförande kommer att väljas internt i infokommitteen. Serviceposterna i 
infokommitteen innehas vanligen i 3 år.  Kommittén växer, de har flera uppdrag 
per vecka. Nya jourinformatörer behövs. Kontakta infokommitteen vid intresse.  

f) 12e-stegskommitéen – Ordförande Anders B berättade om gruppens arbete. 
Arbetet är mycket givande och de har kommit i kontakt med många lidande 
alkoholister via bland annat SDN Majornas Öppenvård, Alefors öppenvård och 
Östra Sjukhusets beroendeavdelningar. För mer info v.g. se bilaga 4. Tord K som 
är kontaktperson till Östra sjukhusets beroendeavdelningar informerade om att det 
finns plats om man vill följa med och informera.  
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7. Nomineringar till kretsen: 

a) Vice ordförande – inga nomineringar 
b) Sekreterare – Tord K 
c) Vice kassör– inga nomineringar 
d) Vice webbmaster – inga nomineringar 
e) Webbmaster – inga nomineringar 
f) Revisor – Christina C 

 
8. Val till kretsen: 

a) Vice ordförande– inga nomineringar 
b) Sekreterare – Tord K blev enhälligt vald. Kommer att sitta till årsmötet februari 

2017. 
c) Vice kassör– inga nomineringar 
d) Vice webbmaster– inga nomineringar 
e) Webbmaster – inga nomineringar 
f) Revisor – Christina C blev enhälligt vald. Kommer att sitta till årsmötet februari 

2017. 
 

9. Nomineringar till Regionen: 
a) Vice ordförande – inga nomineringar 
b) 3 servicedelegater – inga nomineringar. Här uppkom frågan vad en servicedelegat 

gör. Anders B och Johan Ö informerade om att man kan säga att det är som 
Regionens GSR. De närvarar på ”Sveriges praktiska möte”, alltså på 
Servicekonferansen. 

c) 3 suppleanter till servicedelegatet - inga nomineringar 
d) 2 nomineringar till förtroenderådet – inga nomineringar  
e) Sekreterare – inga nomineringar 
f) Vice sekreterare – inga nomineringar 
g) Vice kassör – inga nomineringar 
h) Vice webbmaster – inga nomineringar 
i) 1 nominering till nomineringskommittén – inga nomineringar  

 
10. Presentation av tradition 6 (Ingemar) och koncept 7 (Ia S). Denna punkt hanns inte 

med. Diskussion om huruvida punkten ska finnas med och i så fall var i dagordningen 
när den konsekvent måste bordläggas. 

11. Inkomna skrivelser, motioner. Inkommen skrivelse från Kicki H, v.g. se övriga frågor 
punkt g, Skaragruppen. 
 

12.  Övriga frågor 
a) Efterlysning av nyckel till postboxen. Anders B berättade att Marie A har denna 

nyckel och att den kommer att lämnas till ordförande Ingalill H.  
b) Prenumeration av Bulletinen till Stadsmissionen och Nordhemskliniken. Mötet 

beslutade enhälligt att förlänga prenumerationen till en tills vidare prenumeration.  
c) Kretsens nuvarande storlek, 28 grupper, hur ser vi på det? Kort diskussion då tiden 

var knapp. Mötet var eniga i att välkomna nya grupper. Vissa tekniska svårigheter 
med den möteslistan kommer att uppkomma om ett par till grupper ansluter. 
Frågan bordlades till nästa kretsmöte. 

d) CV till nomineringar och val. Frågan bordlades till nästa kretsmöte. 
e) Nationella telejouren – Tage E informerade om att vi behöver ta ställning till 

denna fråga innan nästa Regionmöte 21/2. Han läste upp ett utdrag från det senaste 
Västra Regionsmötet där Tord från FR informerat: ”En regional telejourgrupp med 
lokaltillgång får en dator och två mobiltelefoner. Flexibiliteten undersöks och snar 
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information om sådan är utlovad. Den vidarebefordras vid erhållandet. De som 
svarar ska ha en lugn ostörd arbetsplats med tillgång till en dator med hänsyn till 
bra service för behövande. Detta är för många ett mycket eftersökt tjänaruppdrag.” 
Vidare framkom det på mötet att det finns en flexibilitet i förslaget och att vi har 
möjlighet att påverka utformandet. Frågan bordlades till nästa möte. 

f) Kretsens hemsida. Frågan bordlades till nästa möte.  
g) Skaragruppen välkomnas varmt in i Göteborgskretsen.  

 
13. Nästa möte 31/1 kl 11 30 – 14 30 i Vårvädersgruppens lokal. Mötet förlängs med 30 

minuter då nästa möte är årsmöte.  
14. Mötet avslutades med sinnesrobönen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protokollet nedskrivet av Sofia D, vice sekreterare i Göteborgskretsen. 
Justerat av Bengt S och Ia S.  
 
 
 
 
Bilagor:   
 
Bilaga 1: GSR-rapporter   
Bilaga 2: Ekonomisk rapport kv 3  
Bilaga 3: Frivilliga bidrag 140801-141031  
Bilaga 4: Rapport från ordförande i 12e-stegskommittéen 
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Bilaga 1 

GSR-rapport för november 2014 

Budskapet, Falköping 4-8 besökare, har nya lokaler 

Herrljunga 4 besökare/möte 

Frölundagruppen 10 besökare 

Skansengruppen 5-12 besökare 

Skaragruppen 12-20 besökare, Extra möte (öppet) på Julafton kl 19 00 

Alegruppen 12 besökare 

Sisters in sobriety ca 15 besökare 

YPAA into action Gbg 30-40 besökare 

Vårvädersgruppen ca 10 besökare 
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 
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Bilaga 4 
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Göteborgskretsens!årsmöte!2015.01.31
i!Vårvädersgruppens!lokaler!kl.11.30"14:30

1. Mötet!öppnades!av!Ordföranden.
2. Sinnesrobönen!och!Dagliga!Reflektioner!lästes.
3. Presentation!av!den!till!webbmaster!nominerade!Jesper!N.
4. Till!ordförande!och!sekreterare!valdes!sittande,!dvs.!Inga"Lill!I.!och!Tord!K.
5. Presentationsrunda!och!deltagarlista!skickades!runt.
6. Övriga!frågor!anmäldes.
a) Kretsens!storlek.
b) CV!vid!nomineringar.
c) Nationella!telejouren.
d) Kretsens!hemsida.
e) Kretstelefonens!kontaktlista.
7. Justerare!utsågs,!Tage!E.!från!Klintgruppen!och!Håkan!K.!från!Frölundagruppen!valdes.
8. Föregående!protokoll!godkändes!utan!uppläsning.
9. Rapporter
a) Verksamhetsberättelse!lästes!av!ordföranden!och!godkändes.!(!bilaga!1!)
b) Kretstelefonen,!Anna!berättade!att!det!inte!varit!så!mycket!samtal!men!att!de!som!ringt!varit

ungefär!hälften!hjälpsökande!och!hälften!anhöriga.!Tord!tog!över!denna!till!nästa!kretsmöte.
c) Ekonomi,!Kassören!Thomas!Å.!redovisade!kvartal!4!(!bilaga!2!)!då!kretsens!ekonomiska!år!är

2014.02.01"2015.01.31!som!ju!var!årsmötesdatumet!och!då!inte!fanns!möjlighet!att!göra!en!års
redovisning.!Till!nästa!möte!görs!revision!över!det!gångna!året!och!årsredovisning!sker!då
istället.!Översikt!av!frivilliga!bidrag!för!perioden!2014.02.01"2014.12.31!finns!som!bilaga!3.

d) Bokansvarig!Ia!ej!närvarande,!mail!lästes!upp!och!siffror!om!boklager!drogs!av!Jan!F.
e) Webbmaster!Bo!H.!ej!närvarande,!mail!lästes!upp.
f) 12estegskommittén,!Ordföranden!Anders!B.!berättade!att!arbetet!löper!på!och!att!de!går!till

Östras!beroendeavdelningar!torsdagar!kl.18!udda!veckor!och!att!intresserade!kan!ta!kontakt
med!Tord!som!är!ansvarig!så!länge!som!inte!någon!grupp!har!tagit!på!sig!uppdraget.
Broschyrer!till!vårdpersonalen!har!delats!ut!på!avdelningarna!och!stora!böcker!ska!läggas!ut.

Har!kontakt!med!Högsboanstalten!om!ev.!AA!möte!där!och!AA!gruppen!Sisters!har!fått!förfrågan!om
att!ev.!ta!ansvar!för!kvinnoanstalten!Sagsjö!om!det!skulle!finnas!intresse!från!dem.!Alefors!öppenvård
vill!ha!besök!i!April!och!kommittén!håller!kontakten!med!SDN!Majorna.
Det!planeras!för!Work!Shop,!datum!ej!bestämt.
Nästa!möte!är!2014.02.02!kl.18"20!i!Johanneskyrkan.

g) Regionens!Informationskommitté,!Ordföranden!Åsa!M.!och!sekreterare!Bengt!S.!rapporterade
att!de!nu!finns!i!Varberg!och!Falköping!bl.a.,!finns!över!regionen,!är!ca.15!!medlemmar!men
behöver!vara!fler!då!uppdragen!är!många!och!ökar!stadigt.!Olika!tid!i!nykterhet/erfarenheter,
kvinnor!och!män,!som!ett!tvärsnitt!av!AA!i!stort.!De!lär!av!varandra,!för!över!kunskap!och
delar!erfarenheter.!AA!kommer!få!en!plats!i!utbildningen!av!sjuksköterskor!och!SU!medicinare
avd.!har!hört!av!sig!och!vill!ha!info.!Fokus!i!vår!är!HR/Personal,!Utbildning!och!Fackförbund.
Planerars!för!en!work!shop!framöver.!Har!fått!ett!rekommendationsbrev!från!Volvo!som
kommer!kunna!användas!i!kontakter!med!andra!av!hela!AA!Sverige.

Anonyma!Alkoholister!Göteborgskretsen!!!Box!7001!!!402!31!Göteborg
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10. Nomineringar!till!Kretsen
a) vice!Ordföranden,!nej
b) vice!Kassör,!nej
c) Webmaster!Jesper!N.
d) vice!Webmaster,!nej

11. Val!till!kretsen
Webmaster!Jesper!N!blev!vald.!Detta!genom!en!röstning!av!två!alternativ.!1.!Att!tillsätta!honom!som
tillförordnad!till!nästa!möte!och!välja!honom!då.!
2.!Att!välja!honom!direkt.!Alternativ!2.!fick!majoritet!och!sekreteraren!beklagar!sin!oerfarenhet!då!han
inte!noterade!antalet!för!och!emot!röster.!En!som!var!emot!var!Anders!B.!som!vill!få!med!en
reservationstext!i!protokollet.
”Jag!reserverar!mig!mot!beslutet!att!både!nominera!och!välja!tjänare!vid!ett!och!samma!möte.!Det
finns!inga!goda!skäl!till!detta.!Göteborgskretsen!har!tidigare,!genom!bitterköpt!erfarenhet,!beslutat!att
inte!skynda!igenom!beslut,!ej!heller!val!av!tjänare.!Genom!att!nominering!sker!vid!ett!kretsmöte,!eller!i
god!tid!innan!val!av!tjänare!på!ett!annat!kretsmöte,!ges!grupperna!och!dess!GSRer!nödvändig!tid!för
eftertanke!och!möjlighet!att!ställa!frågor.!Jag!blir!bekymrad!när!AAs!principer!frångås!pga!av!problem
som!bottnar!i!tidigare!avsteg!från!samma!principer!och!AAs!erfarenheter.
Anders!Byström!
Ordförande!12e"stegskommittén
Tidigare!GSR,!ordf.!Göteborgskretsen!samt!servicedelegat”

12. Nomineringar!till!Regionen
a) vice!Kassör,!nej
b) vice!Webmaster,!nej
c) Sekreterare,!nej
d) vice!Sekreterare,!nej
e) 3st!Servicedelegater,!nej
f) 3st!suppleanter!till!servicedelegater,!nej
13. Presentation!av!tradition!6!(Ingemar)!och!koncept!7!(Ia)!,!utgick!då!ingen!av!dem!var

närvarande.
14. Inkomna!skrivelser,!motioner.!Hänvisades!till!servicebladet.
15. Övriga!frågor
a) Kretsens!storlek,!vi!är!28!grupper!idag!och!vi!ska!enligt!servicehandboken!vara!högst!20.

Diskussion!om!detta!slutar!med!att!det!är!som!det!är!och!de!nyare!grupperna!som!tillkommit
vittnar!om!att!de!är!med!för!att!lära!och!nya!kretsar!lär!uppstå!efter!hand!och!storleken!därmed
korrigeras!naturligt.

b) CV!vid!nomineringar,!åsikter!om!att!namnet!CV!skrämmer,!kan!kännas!personligt!och!jobbigt
att!bli!granskad,!bättre!att!kalla!det!för!presentation.!Diskussion!om!vad!en!presentation!bör
innehålla.!Av!intresse!är!om!den!nominerade!gjort!stegen,!kan!traditionerna,!om!hen!har!en
sponsor/är!sponsor,!nykter!tid,!tidigare!service,!erfarenheter!från!området!som!servicen!handlar
om.!Kommer!tips!om!att!förtroendevalda!bör!läsa!broschyren!”AA!gruppen!där!allting!börjar”
och!Servicehandboken!för!att!bilda!sig!och!få!kunskap!om!nomineringar!och!val.

c) Nationella!telejouren,!mycket!är!oklart,!förutsättningar!har!ändrats,!Tage!läste!mail!från
Regionens!ordförande!Johan!Ö.!och!Anders!B.!berättade!vad!han!visste.!Åsa!B.!förtydligade
på!ett!bra!sätt!att!det!som!det!till!sist!handlar!om!är!att!utöka!tiden!på!den!bemannade



Anonyma Alkoholister
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telejouren!för!att!kunna!ta!emot!fler!samtal!från!lidande!alkoholister.!Och!dela!på!ansvaret!över
landet!istället!för!som!idag!bara!ha!bemanning!i!Stockholm.!Vi!röstade!om!kretsens!inställning
till!detta,!om!vi!ställer!oss!positiva!till!att!medverka!och!bidra.!Ja!

d) Kretsens!hemsida,!bordlades!pga.!tidsbrist.
e) Kretstelefonens!kontaktlista,!bordlades.
16. Nästa!möte!är!2015.05.02
17. Mötet!avslutades!med!7e!traditionen!och!sinnesrobönen.

!!!!!!!!
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Ingående Kassasaldo 14-11-01 38 172,37 kr

Intäkter, Summa/kvartal Utgifter,  Summa / kvartal
Konto: Frivilliga bidrag Kreditsida Konto: övriga utgifter debetsida

Datum
Vårvädersgruppen 600,00 kr 05-nov Månadsavgift Plusgiro 56,50 kr
Centrumgruppen Gbg 2 000,00 kr 10-nov Frakt Litteratur 145,00 kr
Sisters I S 600,00 kr 19-nov Frakt Litteratur 234,00 kr
Mölndalsgruppen 1 000,00 kr 26-nov Prenumeration Bullen Stadsmiss 160,00 kr
Klintengruppen Borås 4 000,00 kr 26-nov Prenumeration Bullen Nordhemsp 160,00 kr
Centrumgruppen Gbg 1 200,00 kr 01-dec Fikabröd Kretsm 29/11-2014 423,00 kr
Kungälvsgruppen 360,00 kr 01-dec Fikabröd Kretsm 29/11-2014 80,00 kr
Vårvädersgruppen 1 020,00 kr 03-dec Månadsavgift Plusgiro 59,50 kr
Oskar Fredriks gruppen 200,00 kr 09-dec Bidrag till AA V-Regionen 11 400,00 kr
Alegruppen 500,00 kr 09-dec Bidrag till Servicekontoret Sthlm 5 700,00 kr

FB totalt 11 480,00 kr Konto övriga utgifter: Summa 18 418,00 kr

Intäkter: Konto Litteratur Såld: kreditsida
Inköp Litteratur

Litteraturförsäljning 3 370,00 kr Nov 2014 3 100,00 kr
Dec 2014

Summa inktäkter totalt: 14 850,00 kr Jan 2015
Konto Litteratur inköp: Summa 3 100,00 kr

Summa: utgifter totalt 21 518,00 kr

Ingående Kassasaldo 38 172,37 kr
Inktäkter totalt 14 850,00 kr Tillgångar: =beräknat boklager 18 445,00 kr
Utgifter totalt -21 518,00 kr Inventerat boklager 1/09 2014 15 970,00 kr

 Utgående kassasaldo 2014-12-11 31 504,37 kr

Aktivitetsfond (skuld) 1 108,00 kr Skulder: = Aktivitetsfond
Utgående kassabalans 2014-12-11 30 396,37 kr 15-11-01 Ingående aktivitetsfond 1 108,00 kr

Thomas Å övertog fom 2014-12-11 kassan 
28471,37 kr samt ansvaret för Aktivitetsfond 14-12-11 1 108,00 kr
AA Göteborgskretsens bokföring

Förslag 1:  att föra  31504,37 kr i ny räkning
Förslag 2 Att sända som bidrag till V-Regionen 6600 Kr
Förslag 3 Att sända som bidrag till Servicekontoret 3400 Kr

Ekonomisk Rapport kv. 4,  2014.    AA Göteborgskretsen
( resultatrapport) 

Rapporten avser tiden 2014-11-01  till 2014-12-31

Thomas Å / Jan F Kv 4, 2014



Frivilliga Bidrag till AA-Göteborgskretse, Bokföringsår Feb 2014 - Dec 2014 
Feb 2014 Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan 2015 Summa/grp

Centrum grp Gbg 2600,00 4000,00 6600,00 2000,00 1600,00 2600,00 2000,00 1200,00 22 600,00 kr

Frölundagruppen 1725,00 1 725,00 kr

Marklandsgruppen 2473,00 1378,80 826,00 2465,00 2116,00 3814,80 13 073,60 kr

Partillegruppen 600,00 600,00 kr

OskarFredriks gruppen 446,00 450,00 365,00 425,00 150,00 200,00 2 036,00 kr

Gbg gruppen 1600,00 2157,00 1901,00 2419,00 8 077,00 kr

Vårväders gruppen 840,00 600,00 600 300 600 600 1020 4 560,00 kr

Alegruppen Nödinge 1243,80 500,00 500,00 500,00 500,00 3 243,80 kr

Tingbergsgruppen Kba 500,00 2000,00 1600,00 4 100,00 kr

Klintgruppen Borås 1000,00 4000,00 5 000,00 kr

Lundengruppen 2000,00 2000,00 2000,00 3500,00 9 500,00 kr

YPAA ITA 631,00 223,00 854,00 kr

Sveaguppen Varberg 4000,00 4 000,00 kr

Bara för Idag grpn Skogome 220,00 220,00 kr

Mölndalsgruppen 2000,00 1000,00 3 000,00 kr

Kungälvsgruppen 750,00 360,00 1 110,00 kr

Sisters i s 617,00 600,00 1 217,00 kr

Haga gruppen 840,00 840,00 kr

Skansengruppen Kba 2000,00 2 000,00 kr

En Dag I Taget 1854,00 1 854,00 kr

Avslut AA Hjällbo Sv Talande 650,00 650,00 kr
Totalt per månad 5 959,00 4 793,80 11 635,80 4 322,00 13 566,00 6 520,00 12 785,00 9 440,00 9 758,80 4 200,00 7 280,00 0,00

Kv. 3 Summa Fb 141101 - 141211 11 480,00 Totalt under året 90 260,40 kr

Utskrivet 2015-01-21 Thomas Å / Jan F



Kretsmöte i Göteborgskretsen 2015.05.02
Vårvädersgruppens lokal, kl.11:30-14:30

1. Mötet öppnas och leds av Anders B. då ordinarie ordförande var förhindrad 
att närvara. Sofia D. läser ur som Bill ser det s.219

2. Presentationsrunda och deltagarlista 
3. Dagordningen godkändes och till justerare valdes Hanna L. och Fabian L.
4. Föregående protokoll godkändes utan att läsas upp.
5. Anmälan övriga frågor

a) Hemsida
b) Ev. kontaktlista till kretstelefonen
c) Lidköpingsgruppen
d) Kretsens storlek

6. Rapporter
a) Kretstelefonen

Tord K. rapporterar att det ringt både anhöriga och aktiva. Det har varit 
väldigt givande och känts betydelsefullt. Hanna L. valdes till att ha 
telefonen fram till nästa möte. 
En diskussion hölls som slutade med att vi behandlade övriga frågan b) i 
förtid och diskussionen gällde om och i så fall vilka andra kontakter AA 
ska förmedla vid samtal från hjälpsökande. Majoriteten tyckte att en 
telefonlista är bra och vi gick till röstning utifrån två alternativ. 1. 
12estegskommittén sammanställer en lista. 2. Hanna L. sammanställer en 
lista. Alternativ 2. fick majoritet med 10st. mot 8st. 

b) Kassören
Revisionsrapport (bilaga1) för föregående år lästes av Sofia D då 
revisorerna inte var närvarande. Ekonomisk ansvarsfrihet för 2014 
beviljades för kretskommittén. Det ekonomiska året ändrades till 
1/1-31/12 efter röstning. Efter korrigering godkändes kassörens förslag 
att föra 25286,37:- i ny räkning, att sända 4200:- till västra regionen 
samt att sända 2800:- som bidrag till Servicekontoret. (bilaga 2)

c) Bokansvarig
Ej närvarande.

d) Webbmaster
Ej närvarande.

e) 12estegskommittén
Sekreteraren Fredrik D. berättade att kommitténs protokoll nu finns på 
kretssidan.
De har organiserat ett uppskattat uppdrag för Alefors öppenvård där 
många AA medlemmar från olika grupper bidrog. Kommittén samordnar 
och vill inspirera till att jobba med 12e steget individuellt och i grupper 
för att nå fler alkoholister. AA gruppen Sisters har anmält intresse för att 
ta gå till Sagsjöns kvinnofängelse. Högsbo anstalten är under bearbetning 
och Östra sjukhusets beroendeavdelningar får besök udda veckor kl.18, 
kontakt är Tord K., önskar att någon grupp tar över ansvaret framöver, 

Anonyma Alkoholister
Göteborgskretsen
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intresse anmäls till 12esteget@aa-goteborg.se En Work Shop hålls i Oscar 
Fredriks kyrkans församlingshem lördagen 16/5 kl. 10 – 16, se info och 
ladda ner flyer på kretssidan. Nästa ordinarie kommittémöte dit alla är 
välkomna är i Johanneskyrkan måndagen 4/5 kl.18-20 och därefter 1/6.

f) Regionens Informationskommitté
Ordförande Åsa M berättade att de är ca. 20 medlemmar men behöver bli 
fler då de har många uppdrag och stort geografiskt område att täcka. De 
riktar sig till kyrka, vård, rättsväsende, HR och skolor. Företag och skolor 
är i fokus under våren.
En information ser ut som så att de oftast åker två stycken, en kör en 
presentation framtagen av AA och en drar sin lifestory anpassad för 
utomstående. Kommittén har haft en work shop i Kungsbacka nyligen och 
vill ha en i halvåret, varannan i Göteborg, varannan utanför. De har ett 
samarbete med Brukarrådet och har bokbord på div. dagar mm. Nästa 
kommittémöte dit alla är välkomna är i Johannes Kyrkan lördagen 6/6 kl. 
11:30

g) Regionen
Regionsrepresentant Tage E. drar lite om senaste mötet
Hänvisar i stort till protokoll på aa-vregion.se
Det är tjänarbrist och vakanta poster ser ni nedan.
Ordförande Johan Ö. är på plats och berättar att de nu kör halva mötet 
enligt agenda och under den andra halvan så arbetas det med något av 
legaten. Ett legat varje möte.
Nästa möte är i Trollhättan 23/5 kl. 11.30 – 15:30, info finns på 
kretssidan.

7. Nomineringar till Kretsen
a) vice Ordförande, nej
b) vice Kassör, nej
c) vice Webmaster, nej

8. Val till kretsen, ingen att välja
9. Nomineringar till Regionen

a) Vice Ordförande, nej
b) vice Kassör, nej
c) vice Webmaster, nej
d) Sekreterare, nej
e) vice Sekreterare, nej
f) 3st Servicedelegater, nej
g) 3st suppleanter till servicedelegater, nej

10.Presentation av tradition 6 och koncept 7 
Ingen är på plats och även om Ia S. skickat in en text med koncept 7 att läsas 
upp så beslutas det att inte hålla någon presentation. En diskussion mynnar 
ut i två alternativ som det röstas om. 1. Att från nästa möte börja om med 
tradition 1, koncept 1 och flytta punkten till innan rapporter samt välja nya 
ansvariga för detta vid varje kretsmöte. 2. Fortsätta med de koncept och 

Anonyma Alkoholister
Göteborgskretsen
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traditioner som vi är på nu men välja nya ansvariga. Alternativ 1. fick 
majoritet och till presentatörer valdes Åsa M. för koncept 1 och Hanna L. för 
tradition 1.

11.Inkomna skrivelser 
Inget har inkommit.

12.Övriga frågor
a) Hemsida, frågan lades ner då denna är inaktuell och ingen idag äger 
frågan.
b) se punkt 6. Rapporter a)
c) Lindköpingsgruppen hälsas välkomna till kretsen!
d) Kretsens storlek, vi är nu 30st grupper i kretsen och det är av AA 
rekommenderat att vi ska vara 15-20 st. i en krets. Ordet går runt och det 
talas bl.a. om geografiska avstånd och närhet till service i regionen där man 
verkar.  Det finns ett samarbete mellan fyra grupper i Skaraborg att föra 
budskapet vidare som eventuellt kan vara ett embryo till en ny krets. De ska 
ha ett möte om detta i höst och Göteborgskretsen är gärna med och bidrar 
med sin erfarenhet.

13.Nästa möte, är i Vårvädersgruppenslokal, 15/8 kl. 11:30 – 14:00
14.Mötet avslutas

Anonyma Alkoholister
Göteborgskretsen
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GSR rapporter inkomna inför kretsmöte 2015.05.02

• Tingbergsgruppen, Kungsbacka. 
Ungefärligt antal besökare/vecka är 30st fördelat på 3 mötestillfällen. 
Gruppen har ändrat att praktisktmöte hålls först istället för efter ordinariemöte med 
förhoppningen att få fler engagerade i service.

• YPAA Into Action Göteborg, 30st besökare till gruppen
• Kungälvsgruppen,  12-15st besökare. AA-info varannan torsdag avd 10 

(avgiftning Kungälvs lasarett) Enskild medlem åker till Aleforshemmet ca. 
1ggr/mån.

• Björkekärrsgruppen, ca. 6st besökare
• Skara, 12-15st. besökare
• Skansengruppen, Kungsbacka, ca. 5-12st besökare, Talardag 9/5, Skansens 

församlingshem kl. 10-14
• Oskar Fredriksgruppen, 10-15 st besökare
• Frölundagruppen 10 – 12 st besökare
• Budskapet,Falköping, 4-8st besökare

Anonyma Alkoholister
Göteborgskretsen
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Ekonomisk Rapport kv. 1,  2015.    AA GöteborgskretsenEkonomisk Rapport kv. 1,  2015.    AA GöteborgskretsenEkonomisk Rapport kv. 1,  2015.    AA GöteborgskretsenEkonomisk Rapport kv. 1,  2015.    AA GöteborgskretsenEkonomisk Rapport kv. 1,  2015.    AA GöteborgskretsenEkonomisk Rapport kv. 1,  2015.    AA GöteborgskretsenEkonomisk Rapport kv. 1,  2015.    AA GöteborgskretsenEkonomisk Rapport kv. 1,  2015.    AA GöteborgskretsenEkonomisk Rapport kv. 1,  2015.    AA GöteborgskretsenEkonomisk Rapport kv. 1,  2015.    AA GöteborgskretsenEkonomisk Rapport kv. 1,  2015.    AA Göteborgskretsen
( resultatrapport) ( resultatrapport) ( resultatrapport) ( resultatrapport) ( resultatrapport) ( resultatrapport) ( resultatrapport) ( resultatrapport) ( resultatrapport) ( resultatrapport) ( resultatrapport) 

Rapporten avser tiden 2015-01-01 till 2015-03-31Rapporten avser tiden 2015-01-01 till 2015-03-31Rapporten avser tiden 2015-01-01 till 2015-03-31Rapporten avser tiden 2015-01-01 till 2015-03-31Rapporten avser tiden 2015-01-01 till 2015-03-31Rapporten avser tiden 2015-01-01 till 2015-03-31Rapporten avser tiden 2015-01-01 till 2015-03-31Rapporten avser tiden 2015-01-01 till 2015-03-31Rapporten avser tiden 2015-01-01 till 2015-03-31Rapporten avser tiden 2015-01-01 till 2015-03-31Rapporten avser tiden 2015-01-01 till 2015-03-31
Ingående Kassasaldo 15-01-01Ingående Kassasaldo 15-01-01Ingående Kassasaldo 15-01-01Ingående Kassasaldo 15-01-01 31 504,37 kr

Intäkter, Summa/kvartalIntäkter, Summa/kvartalIntäkter, Summa/kvartal Utgifter,  Summa / kvartalUtgifter,  Summa / kvartalUtgifter,  Summa / kvartal
Konto: Frivilliga bidrag KreditsidaKonto: Frivilliga bidrag KreditsidaKonto: Frivilliga bidrag KreditsidaKonto: Frivilliga bidrag Kreditsida Konto: övriga utgifter debetsidaKonto: övriga utgifter debetsidaKonto: övriga utgifter debetsida
Fb KungälvsgruppenFb Kungälvsgruppen 500,00 kr Datum
FB JohanneskyrkanFB Johanneskyrkan 2 659,00 kr 07/jan Plusgiro månadsavgift + ÅrsprisPlusgiro månadsavgift + ÅrsprisPlusgiro månadsavgift + Årspris 505,00 kr
Fb Lunden grpFb Lunden grp 2 000,00 kr 30/jan Postbox 2015Postbox 2015 2 437,50 kr
FB VårvädersgruppenFB Vårvädersgruppen 2 430,00 kr 04/feb Plusgiro månadsavgift  Plusgiro månadsavgift  56,50 kr
Fb Klinten Grp  BoråsFb Klinten Grp  Borås 1 000,00 kr 05/feb Frakt LitteraturinköpFrakt Litteraturinköp 284,00 kr
FB Stig-LennartFB Stig-Lennart 400,00 kr 11/feb Bidrag till AA ServisekontorBidrag till AA ServisekontorBidrag till AA Servisekontor 3 400,00 kr
FB FrölundagruppenFB Frölundagruppen 1 000,00 kr 11/feb Bidrag till AA V-RegionBidrag till AA V-Region 6 600,00 kr
Fb Mölndals GrpFb Mölndals Grp 1 500,00 kr 24/feb Frakt LitteraturinköpFrakt Litteraturinköp 284,00 kr
FB VårvädersgruppenFB Vårvädersgruppen 385,00 kr 27/feb Frakt LitteraturinköpFrakt Litteraturinköp 59,00 kr
FB CentrumgruppenFB Centrumgruppen 3 000,00 kr 04/mar Plusgiro månadsavgift  Plusgiro månadsavgift  59,50 kr

09/mar Utlägg Ingalill kretsmöte januariUtlägg Ingalill kretsmöte januariUtlägg Ingalill kretsmöte januari 408,00 kr
18/mar Tryck möteslistorTryck möteslistor 5 576,00 kr
19/mar Hemsida WebhotellHemsida Webhotell 387,50 kr

FB totalt 14 874,00 kr Konto övriga utgifter: SummaKonto övriga utgifter: SummaKonto övriga utgifter: Summa 20 057,00 kr

Intäkter: Konto Litteratur Såld: kreditsidaIntäkter: Konto Litteratur Såld: kreditsidaIntäkter: Konto Litteratur Såld: kreditsidaIntäkter: Konto Litteratur Såld: kreditsida Litteratur inköpLitteratur inköp

Litteraturförsäljning JanuariLitteraturförsäljning JanuariLitteraturförsäljning Januari 3 880,00 kr Januari 0,00 kr
Litteraturförsäljning FebruariLitteraturförsäljning FebruariLitteraturförsäljning Februari 900,00 kr Februari 7 855,00 kr
Litteraturförsäljning MarsLitteraturförsäljning MarsLitteraturförsäljning Mars 2 040,00 kr Mars 0,00 kr

LitteraturförsäljningLitteraturförsäljning Summa 6 820,00 kr Konto Litteratur inköp: SummaKonto Litteratur inköp: SummaKonto Litteratur inköp: Summa 7 855,00 kr

Summa inktäkter totalt:Summa inktäkter totalt:Summa inktäkter totalt: 21 694,00 kr Summa: utgifter totaltSumma: utgifter totaltSumma: utgifter totalt 27 912,00 kr

Ingående KassasaldoIngående Kassasaldo 31 504,37 kr
Inktäkter totaltInktäkter totalt 21 694,00 kr Tillgångar: =beräknat boklagerTillgångar: =beräknat boklagerTillgångar: =beräknat boklager
Utgifter totaltUtgifter totalt −27 912,00 kr Inventerat boklager 18/3 2015 Inventerat boklager 18/3 2015 Inventerat boklager 18/3 2015 12 870,00 kr

 Utgående kassasaldo 2015-03-31 Utgående kassasaldo 2015-03-31 Utgående kassasaldo 2015-03-31 Utgående kassasaldo 2015-03-31 25 286,37 kr

Aktivitetsfond (skuld)Aktivitetsfond (skuld)Aktivitetsfond (skuld) 1 108,00 kr Skulder: = AktivitetsfondSkulder: = AktivitetsfondSkulder: = Aktivitetsfond
Utgående kassabalans 2015-03-31Utgående kassabalans 2015-03-31Utgående kassabalans 2015-03-31Utgående kassabalans 2015-03-31 24 178,37 kr 15/01/01 Ingående aktivitetsfondIngående aktivitetsfondIngående aktivitetsfond 1 108,00 kr

Förslag 1:  att föra  25286,37 kr i ny räkningFörslag 1:  att föra  25286,37 kr i ny räkningFörslag 1:  att föra  25286,37 kr i ny räkningFörslag 1:  att föra  25286,37 kr i ny räkningFörslag 1:  att föra  25286,37 kr i ny räkning Aktivitetsfond 15-03-31Aktivitetsfond 15-03-31Aktivitetsfond 15-03-31 1 108,00 kr

Förslag 2: att sända  4.200 krFörslag 2: att sända  4.200 krFörslag 2: att sända  4.200 krFörslag 2: att sända  4.200 kr
som bidrag till Västra Regionen.som bidrag till Västra Regionen.som bidrag till Västra Regionen.som bidrag till Västra Regionen.

Förslag 3:  att sända  2.800 krFörslag 3:  att sända  2.800 krFörslag 3:  att sända  2.800 krFörslag 3:  att sända  2.800 kr
som bidrag till AA Servicekontor i Sthlmsom bidrag till AA Servicekontor i Sthlmsom bidrag till AA Servicekontor i Sthlmsom bidrag till AA Servicekontor i Sthlmsom bidrag till AA Servicekontor i Sthlm



Ekonomisk Rapport kv. 1,  2015.    AA GöteborgskretsenEkonomisk Rapport kv. 1,  2015.    AA GöteborgskretsenEkonomisk Rapport kv. 1,  2015.    AA GöteborgskretsenEkonomisk Rapport kv. 1,  2015.    AA GöteborgskretsenEkonomisk Rapport kv. 1,  2015.    AA GöteborgskretsenEkonomisk Rapport kv. 1,  2015.    AA GöteborgskretsenEkonomisk Rapport kv. 1,  2015.    AA GöteborgskretsenEkonomisk Rapport kv. 1,  2015.    AA GöteborgskretsenEkonomisk Rapport kv. 1,  2015.    AA GöteborgskretsenEkonomisk Rapport kv. 1,  2015.    AA GöteborgskretsenEkonomisk Rapport kv. 1,  2015.    AA Göteborgskretsen
( resultatrapport) ( resultatrapport) ( resultatrapport) ( resultatrapport) ( resultatrapport) ( resultatrapport) ( resultatrapport) ( resultatrapport) ( resultatrapport) ( resultatrapport) ( resultatrapport) 

Rapporten avser tiden 2015-01-01 till 2015-03-31Rapporten avser tiden 2015-01-01 till 2015-03-31Rapporten avser tiden 2015-01-01 till 2015-03-31Rapporten avser tiden 2015-01-01 till 2015-03-31Rapporten avser tiden 2015-01-01 till 2015-03-31Rapporten avser tiden 2015-01-01 till 2015-03-31Rapporten avser tiden 2015-01-01 till 2015-03-31Rapporten avser tiden 2015-01-01 till 2015-03-31Rapporten avser tiden 2015-01-01 till 2015-03-31Rapporten avser tiden 2015-01-01 till 2015-03-31Rapporten avser tiden 2015-01-01 till 2015-03-31
Ingående Kassasaldo 15-01-01Ingående Kassasaldo 15-01-01Ingående Kassasaldo 15-01-01Ingående Kassasaldo 15-01-01 31 504,37 kr

Intäkter, Summa/kvartalIntäkter, Summa/kvartalIntäkter, Summa/kvartal Utgifter,  Summa / kvartalUtgifter,  Summa / kvartalUtgifter,  Summa / kvartal
Konto: Frivilliga bidrag KreditsidaKonto: Frivilliga bidrag KreditsidaKonto: Frivilliga bidrag KreditsidaKonto: Frivilliga bidrag Kreditsida Konto: övriga utgifter debetsidaKonto: övriga utgifter debetsidaKonto: övriga utgifter debetsida
Fb KungälvsgruppenFb Kungälvsgruppen 500,00 kr Datum
FB JohanneskyrkanFB Johanneskyrkan 2 659,00 kr 07/jan Plusgiro månadsavgift + ÅrsprisPlusgiro månadsavgift + ÅrsprisPlusgiro månadsavgift + Årspris 505,00 kr
Fb Lunden grpFb Lunden grp 2 000,00 kr 30/jan Postbox 2015Postbox 2015 2 437,50 kr
FB VårvädersgruppenFB Vårvädersgruppen 2 430,00 kr 04/feb Plusgiro månadsavgift  Plusgiro månadsavgift  56,50 kr
Fb Klinten Grp  BoråsFb Klinten Grp  Borås 1 000,00 kr 05/feb Inköp litteraturInköp litteratur 3 595,00 kr
FB Stig-LennartFB Stig-Lennart 400,00 kr 05/feb Frakt LitteraturinköpFrakt Litteraturinköp 284,00 kr
FB FrölundagruppenFB Frölundagruppen 1 000,00 kr 11/feb Bidrag till AA ServisekontorBidrag till AA ServisekontorBidrag till AA Servisekontor 3 400,00 kr
Fb Mölndals GrpFb Mölndals Grp 1 500,00 kr 11/feb Bidrag till AA V-RegionBidrag till AA V-Region 6 600,00 kr
FB VårvädersgruppenFB Vårvädersgruppen 385,00 kr 24/feb Inköp litteraturInköp litteratur 3 910,00 kr
FB CentrumgruppenFB Centrumgruppen 3 000,00 kr 24/feb Frakt LitteraturinköpFrakt Litteraturinköp 284,00 kr

27/feb Inköp litteraturInköp litteratur 350,00 kr
27/feb Frakt LitteraturinköpFrakt Litteraturinköp 59,00 kr
04/mar Plusgiro månadsavgift  Plusgiro månadsavgift  56,50 kr
09/mar Utlägg Ingalill kretsmöte januariUtlägg Ingalill kretsmöte januariUtlägg Ingalill kretsmöte januari 408,00 kr
18/mar Tryck möteslistorTryck möteslistor 5 576,00 kr
19/mar Hemsida WebhotellHemsida Webhotell 387,50 kr

FB totalt 14 874,00 kr Konto övriga utgifter: SummaKonto övriga utgifter: SummaKonto övriga utgifter: Summa 27 909,00 kr

Intäkter: Konto Litteratur Såld: kreditsidaIntäkter: Konto Litteratur Såld: kreditsidaIntäkter: Konto Litteratur Såld: kreditsidaIntäkter: Konto Litteratur Såld: kreditsida

Litteraturförsäljning JanuariLitteraturförsäljning JanuariLitteraturförsäljning Januari 3 880,00 kr
Litteraturförsäljning FebruariLitteraturförsäljning FebruariLitteraturförsäljning Februari 900,00 kr
Litteraturförsäljning MarsLitteraturförsäljning MarsLitteraturförsäljning Mars 2 040,00 kr Aug 2014 0,00 kr

Sept 2014 350,00 kr
Summa inktäkter totalt:Summa inktäkter totalt:Summa inktäkter totalt: 21 694,00 kr Okt, 2014 4 910,00 kr

Konto Litteratur inköp: SummaKonto Litteratur inköp: SummaKonto Litteratur inköp: Summa 5 260,00 kr

Summa: utgifter totaltSumma: utgifter totaltSumma: utgifter totalt 33 169,00 kr

Ingående KassasaldoIngående Kassasaldo 31 504,37 kr
Inktäkter totaltInktäkter totalt 21 694,00 kr Tillgångar: =beräknat boklagerTillgångar: =beräknat boklagerTillgångar: =beräknat boklager
Utgifter totaltUtgifter totalt −33 169,00 kr Inventerat boklager 1/09 2014 Inventerat boklager 1/09 2014 Inventerat boklager 1/09 2014 15 970,00 kr

 Utgående kassasaldo 2014-10-30 Utgående kassasaldo 2014-10-30 Utgående kassasaldo 2014-10-30 Utgående kassasaldo 2014-10-30 20 029,37 kr

Aktivitetsfond (skuld)Aktivitetsfond (skuld)Aktivitetsfond (skuld) 1 108,00 kr Skulder: = AktivitetsfondSkulder: = AktivitetsfondSkulder: = Aktivitetsfond
Utgående kassabalans 2014-010-31Utgående kassabalans 2014-010-31Utgående kassabalans 2014-010-31Utgående kassabalans 2014-010-31 18 921,37 kr 14/08/31 Ingående aktivitetsfondIngående aktivitetsfondIngående aktivitetsfond 2 643,00 kr

14/09/12 Haga OpenKonvHaga OpenKonv 1 535,00 kr

Förslag 1:  att föra  38172,37 kr i ny räkningFörslag 1:  att föra  38172,37 kr i ny räkningFörslag 1:  att föra  38172,37 kr i ny räkningFörslag 1:  att föra  38172,37 kr i ny räkningFörslag 1:  att föra  38172,37 kr i ny räkning Aktivitetsfond 14-08-31Aktivitetsfond 14-08-31Aktivitetsfond 14-08-31 1 108,00 kr

Förslag 2: att sända  11400 krFörslag 2: att sända  11400 krFörslag 2: att sända  11400 krFörslag 2: att sända  11400 kr
som bidrag till Västra Regionen.som bidrag till Västra Regionen.som bidrag till Västra Regionen.som bidrag till Västra Regionen.

Förslag 3:  attsända  5700 krFörslag 3:  attsända  5700 krFörslag 3:  attsända  5700 krFörslag 3:  attsända  5700 kr
som bidrag till AA Servicekontor i Sthlmsom bidrag till AA Servicekontor i Sthlmsom bidrag till AA Servicekontor i Sthlmsom bidrag till AA Servicekontor i Sthlmsom bidrag till AA Servicekontor i Sthlm







 
















































 







 

























































 























 
 
 
 
 
 
 
 
 























 

























































 















 

 
 
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

   
   
   

    

   

 
  
   

 

  
    
 
 
  

 


 







 



 
Anonyma  Alkoholister  
Göteborgskretsen  

  
Kretsmöte  i  AA  Göteborgskretsen  2015-11-21  
Vårvädersgruppens  lokal  kl.11.30-14.00  

  

1. Mötet  öppnas.  
  
2. Val  av  sekreterare  och  ordförande  för  mötet.  
Tord  K.  är  ordinarie  sekreterare  och  Sofia  D.  väljs  som  tillförordnad  ordförande.  

  
3. Presentationsrunda  och  deltagarlista  skickasrunt.  
  
4. Dagordning  godkänns  och  två  justerareväljs.  
Sekreteraren  lägger  till  punkten  8g,  Brolle  B.  och  Bosse  L.  väljs  till  justerare.  

  
5. Anmälan  övriga  frågor.  
a,  12:estegs  kommittén  
b,  Aktivitetsfonden  
c,  13:e  stegande  
d,  Årsmöte  

  
6. Presentation  av  koncept  2  och  tradition  2.  
Jesper  N.  och    Anna  L  presenterar.  
På  nästa  möte  så  presenteras  Koncept  3  av  Christina  C.  och  Tradition  3  av  Tage  E.  

  
7. Rapporter  
a,  Kretstelefonen,  Jan  F.  ca.  45  samtal,  de  flesta  anhöriga  men  även  alkoholister.  
Fem  personer  kom  iväg  till  sitt  första  AA  möte  tack  vare  samtal  och  att  Jan  följde  med  
dem.  Partilles  GSR  Leif  A.  tog  över  telefonen.  
b,  Kassören,  Thomas  Å.  ej  närvarande  men  den  ekonomiska  rapporten  (se  bilaga)  
presenterades  och  dess  förslag  till  bidrag  godkändes.  
c,  Bokansvarig,  Ia  S.  berättade  om  kommande  inventering  och  att  hon  beställer  om  man  
hör  av  sig  till  henne  med  önskemål.  
d,  Webbmaster,  Jesper  N.  berättade  om  en  ny  sida  för  12:estegs  kommittén  och  ska  till  
nästa  gång  kolla  hur  många  besökare  som  kretsens  webbsida  har.  
e,  12:estegs  kommittén,  ingen  närvarande.  
f,  Regionen,  Regionordföranden  Johan  Ö.  berättar  om  senaste  mötet  i  Borås,  hur  de  
avhandlat  praktisk  formalia  effektivt  under  mötet  så  att  det  fanns  tid  att  studera  ett  
legat.  En  servicedelegat  är  nominerad  och  regionen  behöver  en  sekreterare  och  
webmaster  akut.  Protokoll  finns  på  aa-vregion.se  
g,  Regionens  Informationskommitté,  Ordföranden  Åsa  Ö.  berättar  att  de  är  många  i  
kommittén  men  behöver  bli  fler,  de  har  haft  en  inspirationsdag  med  30-40  deltagare,  
fokus  är  vården,  besökt  mellan  fem  och  åtta  sociala  myndigheter  med  geografisk  
spridning,  kommer  även  ev.  få  informera  på  en  kurs  i  läkarprogrammet.  Har  många  
informationstillfällen  och  ska  ha  en  inspirationsdag  i  Mellerud  till  våren.  
Tagit  fram  broschyrer  till  både  till  alkisar  och  professionella.  
Informationskommitténs  protokoll  finner  man  både  på  regionens  och  kretsens  hemsida.  



8. Nomineringar  till  kretsen  
a,  Ordförande:  Tord  K.  
b,  vice  Ordförande      
c,  vice  Kassör        
d,  vice  Webbmaster:  Fabian  L.  
e,  Sekreterare  12:estegs  kommittén:  Ulf  L.  
f,  Ordförande  12:estegs  kommittén      
g,  Kretsrepresentant      

  
9. Val  till  kretsen  
a,  Tord  K.  vald  till  ordförande  
b,  Fabian  L.  vald  till  vice  webbmaster  
c,  Ulf  L.  vald  till  sekreterare  i  12:estegs  kommittén  

  
10. Nomineringar  till  Regionen  
a,  vice  Ordförande  
b,  vice  Kassör  
c,  Sekreterare  
d,  vice  Sekreterare  
e,  Webbmaster  
f,  vice  Webbmaster  
g,  Servicedelegater  (3st),  Peter  S.  är  nominerad  till  Servicedelegat  för  Västra  Regionen  
och  har  tidigare  skickat  in  en  presentation  men  presenterar  sig  nu  på  plats  och  gör  sig  
tillgänglig  för  frågor.  GSR:erna  tar  med  sig  informationen  till  sina  grupper  och  vi  röstar  
på  nästa  kretsmöte  om  Göteborgskretsen  står  bakom  Peters  nominering.  
h,  Suppleanter  till  servicedelegater  (3st),  
i,  FR  Representant  från  Västra  Regionen  (2st)  
j,  FR  Nomineringskommitté  
k,  FR  Policykommitté  

  
11. Inkomna  skrivelser:  nej  

  
12. Övriga  frågor  
a,  12:estegs  kommittén,  Bengt  S.  berättar  om  kommittén,  att  den  är  viktig,  har  få  tjänare  
och  att  det  behövs  fler.  Se  flik  på  aa-goteborg.se  
b,  Aktivitetsfonden,  Tord  K.  tycker  att  den  är  överflödig  och  är  orsak  till  missförstånd.  
Kretsens  pengar  är  gruppernas  pengar  och  vill  någon  grupp  göra  en  aktivitet  så  är  
kretsen  ekonomisk  garant  om  aktiviteten  är  inom  AAs  ramar.  
Efter  omröstning  så  läggs  den  ner.  
c,  13:estegande,  Johan  Ö.  har  blivit  kontaktad  av  ett  behandlingshem  där  flera  kvinnor  
har  beskrivit  hur  de  råkat  illa  ut  i  vår  gemenskap  och  namngett  både  en  person  och  
Centrumgruppen.  Vi  behöver  varna  kvinnor  för  detta,  vi  män  har  ett  särskilt  ansvar.  
Vår  gemenskap  ska  vara  en  trygg  plats  att  tillfriskna  i.  
Johan  gör  sedan  reklam  för  Bulletinen,  prenumerera  på  den  och  stöd  AA.  
Stora  boken  kommer  att  revideras,  kommer  ta  tre  år,  har  vi  synpunkter  på  text  så  kan  vi  
höra  av  oss  till  servicekontoret,  behövs  nya  historier,  skicka  gärna  in.  Broschyrer  och  
visitkort  som  producerats  av  informationskommittén  och  regionen  till  alkoholister  visas  
upp  och  delas  ut.  
d,  Årsmöte.  Frågan  bordläggs  till  nästa  möte.  

  
13. Nästa  möte  är  30/1  

  
14. Mötet  avslutas.  

  

  
  

Anonyma  Alkoholister  Göteborgskretsen      Box  7001      402  31  Göteborg  
Tel  0737-‐307  669      PlusGiro  70  78  77 7      kontakt@aa-‐goteborg.se   www.aa-‐goteborg.se  

mailto:kontakt@aa-goteborg.se
http://www.aa-goteborg.se/


Ingående Kassasaldo 15-07-01 44 985,15 kr

Intäkter, Summa/kvartal Utgifter,  Summa / kvartal
Konto: Frivilliga bidrag Kreditsida Konto: övriga utgifter debetsida
Centrumgruppen 1 800,00 kr Datum
Skaragruppen 450,00 kr 03-jul Plusgiro månadsavgift 56,50 kr
Lundengruppen 2 500,00 kr 27-jul Lokalhyra Workshop 19/5 600,00 kr
Centrumgruppen 3 300,00 kr 05-aug Plusgiro månadsavgift 55,00 kr
Kungälvsgruppen 1 000,00 kr 05-maj Bidrag till AA Servisekontor 10 350,00 kr
En dag i taget 520,00 kr 05-maj Bidrag till AA V-Region 15 500,00 kr
Kungälvsgruppen 500,00 kr 17-aug Fika kretsmötet 189,00 kr
YPPA 398,00 kr 03-sep Plusgiro månadsavgift 55,00 kr
Frölundagruppen 1 000,00 kr 23-sep Fraktkostnad 258,00 kr
Sveagruppen 3 000,00 kr
Johanneskyrkan 3 368,00 kr
Klintgruppen 3 000,00 kr
Skogome 400,00 kr
Oskar-Fredrik 220,00 kr
Kungälvsgruppen 600,00 kr

FB totalt 22 056,00 kr Konto övriga utgifter: Summa 27 063,50 kr

Intäkter: Konto Litteratur Såld: kreditsida Litteratur inköp

Litteraturförsäljning Juli 770,00 kr Juli 0,00 kr
Litteraturförsäljning Augusti 1 830,00 kr Augusti 0,00 kr
Litteraturförsäljning September 3 880,00 kr September 1 725,00 kr

LitteraturförsäljningSumma 6 480,00 kr Konto Litteratur inköp: Summa 1 725,00 kr

Summa inktäkter totalt: 28 536,00 kr Summa: utgifter totalt 28 788,50 kr

Ingående Kassasaldo 44 985,15 kr
Inktäkter totalt 28 536,00 kr Tillgångar: =beräknat boklager
Utgifter totalt -28 788,50 kr Inventerat boklager 18/3 2015 12 870,00 kr

 Utgående kassasaldo 2015-09-30 44 732,65 kr

Aktivitetsfond (skuld) 1 108,00 kr Skulder: = Aktivitetsfond
Utgående kassabalans 2015-06-30 43 624,65 kr 15-01-01 Ingående aktivitetsfond 1 108,00 kr
Kvarstående i kassan 18 000,00 kr
Att sända in 25 624,65 kr
Förslag 1:  att föra  i ny räkning 44 732,65 kr Aktivitetsfond 15-06-30 1 108,00 kr

Förslag 2: att sända  15.400 kr 15 374,79 kr
som bidrag till Västra Regionen (60 %)

Förslag 3:  att sända  10.300 kr 10 249,86 kr
som bidrag till AA Servicekontor i Sthlm (40 %)

Ekonomisk Rapport kv. 3,  2015.    AA Göteborgskretsen

Rapporten avser tiden 2015-07-01 till 2015-09-30
( resultatrapport) 

Jan F Kv 3, 2015


	kretsmote_20110219.2
	kretsmote_20110219
	kretsmote_20110521
	kretsmote_20110820
	kretsmote_20111119
	kretsmote_20120218.2
	kretsmote_20120218
	kretsmote_20120512
	kretsmote_20120825
	kretsmote_20121124
	kretsmote_20130202.2
	kretsmote_20130202
	kretsmote_20130504
	kretsmote_20130831
	kretsmote_20131130
	kretsmote_20140215
	kretsmote_20140524
	kretsmote_20140913
	kretsmote_20141129
	kretsmote_20150131
	kretsmote_20150502
	kretsmote_20150815
	kretsmote_20151121

