
Anonyma Alkoholister 

Jag är ansvarig… 

Närhelst, varhelst någon ber om hjälp vill jag att AA skall finnas till hands, 

och för det är jag ansvarig 

 

 

 

Protokoll Kretsmöte, Anonyma Alkoholister, Göteborgskretsen 02.02.2019 

1. Mötet öppnas av tillförordnad ordförande Bengt D, Sinnesrobönen lästes tillsammans 

 
2. Presentationsrunda och deltagarlista skickas runt, se bifogad förteckning 

 
3. Övriga frågor anmäldes 

 
4. Dagordning och val av tf sekreterare till dagens möte, Christina C 

Dagordning godkändes och två justerare valdes, Jan F och Fabian L. 

 
5. Övriga frågor anmäls. Se punkt 10. 

 
6. Rapporter 

a.  Kretstelefon samt val av ny tjänare 

Fredrik L har haft den 2 perioder. Han var inte närvarande vid mötet. Regel finns att telefonen 

skall rotera/3 mån. Beslutades att Bengt möter upp med Fredrik och övertar telefonen för nästa 

period, enligt överenskommelse per tel. 

b.  Post 

Ingen inkommande post. 

c.  Bokansvarig 

Peter på Vårvädersgruppen har detta ansvar för närvarande. Vill rotera ut detta. Beslutades att fortsätta 

2019 och tas upp på kommande nomineringar/val. Ingen nominering detta möte.      

d. Kassör 

Tage redovisar ekonomin okt-dec 2018, se bifogad rapport. Noter: 

i. Bokförsäljningen har minskat. Alla intäkter har minskat med ca 60 000 kr jämfört med 2017. Kan 
delvis ha att göra med att nya Stora Boken kom ut 2017 och grupper skickar mindre pengar. 

ii. Årsredovisningen tas upp på nästa Kretsmöte igen efter att idag vald revisor har granskat den. 

iii. Utgående Saldo per 181231: 13 588 kr 

e.  Webmaster 

Jan med hjälp av Jesper sköter hemsidan. Hemsidan är under bearbetning. Jan F sköter allt annat som 

ingår i webbmaster service. 

f.  Kretsens Regionrepresentant 

      Göteborgskretsen har ingen representant i Regionen för möte 9 mars i Trollhättan. 

Denna post är för närvarande vakant, Jesper N som ordf.krets och Ia S har var t.f vid senaste mötet. Det 

diskuterades kring nödvändigheten av vår representation i regionen. Sekreterare och ordförandeposter 

vakanta och servicedelegater. Det finns kassör och webbmaster. Det diskuterades kring antal möten/år i 

Regionen. Och huruvida Kommittén för Samarbete och Information skall vara kvar i Regionen eller att det 

läggs direkt på kretsar. Hallandskretsen vill starta upp sin egen. Skövde har redan gjort detta. 

g.  12estegskommittén 

Kommittén har ca 10 möten per år. Vi kan inte utöka de ställen vi går på då serviceviljan är låg i kretsen 

och det behövs fler tjänare. Bengt berättade att arbetet bedrivs aktiv med besök på olika platser, 

Nordhem, Stadsmissionen, Behandlingshem, Sjukhus etc., Maillista till 12esteget@aa-goteborg.se där 

villiga kan anmäla intresse för att tjäna.  

h.  Västra Regionens Kommitté för Samarbete och information 

Kommittén inom regionen har som syfte att besöka och informera de som kommer i kontakt med 

alkoholister, läkare, apotek, socialinstanser, HR-avdelningar etc. Ingen ordförande för tillfället och Linda 

sekreterare fick en eloge för bra protokoll. Representant närvarade på mötet. Kretsens mål är att ta 

detta inom Krets Göteborg så snart som möjligt eftersom de flesta nuvarande tjänarna tillhör 

Hallandkretsen och de önskar ha en egen kommitté. Vid senaste mötet kom det 3 st från 

Göteborgkretsen vilket hade varit önskvärt att fler är villiga att bidra till detta viktiga arbete och 

dessutom är allt redan uppbyggt så grundarbetet är gjort. Risken är att Göteborgkretsen blir utan denna 
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viktiga kommitté om vi inte tar tillvara på den erfarenhet som finns i dagsläget. Nästa möte i Kommittén: 

9 mars 12.30-14.30, St Johanneskyrkan. GSR:er uppmanas att informera om detta i sina grupper. Vänd er 

till Willy om ni har frågor – weliasson77@gmail.com Tel: 070-586 07 29 eller 070-650 02 00 

Mail till kommittén: info@aa-vgregion.se 

Förslag att ha en maillista skapas där man kan anmäla sitt intresse att vara med och informera. Anmäla 

sig till GSR:er för vara med på listan. VIKTIGT att GSR:r informerar detta i sina grupper. 

Bifogar senaste protokollet från Kommittén. 

 

7. Nomineringar till kretsen 

a) Kassör, Ia S nominerad av Sisters in Sobriety 

 

8. Val till Kretsen 

Ia S vald till kassör på 2 år. Mötet valde Fabian F till revisor på 2 år och Pia S på 1 år. 

Vi behöver Vice Ordförande, Sekreterare, Bokansvarig, samt Representant till Regionen. GSR:er det är ert 

ansvar att ta med detta till grupperna för att vi skall nå ut till intresserade medlemmar. En allmän uppmaning 

på mötet var att skicka in nomineringar via GSR eller direkt till Ordförande för dessa poster i god tid innan 

nästa kretsmöte. 

 
9. Nomineringar till regionen 

Inga nomineringar. 

 
10. Övriga frågor och meddelanden 

a. Meddelande: Tryckta möteslistan klar och finns för avhämtning på Vårvädersgruppen. 

b.  Nyhetsbrevet. (info om krets och kommittéer). I dagsläget kommer det ej ut. Tidigare kom det ut 20:e 

varje månad. Kan innehålla allmän information men även delningar. Förslag att rotera ansvaret mellan 

grupper och enskilda medlemmar, maila ut frågor och ta in info. Mötet röstar för detta. I vår web-tjänst 

finns ett antal e-postadresser samt enkel funktion för att publicera och skicka Nyhetsbrevet. Fabian 

(Sinnesro) och Viktor (YPAA) har tagit på sig ansvaret för att skriva och skicka ut nyhetsbrevet fram tills 

nästa möte. 

c.  Ny hemsida: Pågående arbete. Ligger i ”pipeline” 

d.  3:e Benet: Södra Regionen arrangerar i år i Åsljunga, Helsingborg 17-19 maj. Västra Regionen har tagit 

beslut att stötta medlemmar som vill åka men inte har råd. Upp till 10 000 kr. Mycket enkel och 

lättfattlig information för att lära känna servicestrukturen i AA. Utmärkt tillfälle att knyta nya kontakter 

och lära sig mer om gemenskapen som räddar liv. 

e.  ”Info-lista”: Information/sammanställning över vart grupper i Kretsen går och informerar t ex Kungälv 

går till Kungälv Sjukhus-Psyket, Sister in Sobriety till Sagåsen Kriminalvårdsanstalt etc. Mötet ansåg 

detta vore bra. 

f.  Landsmöteskommittén. Nästa års landsmöte hålls i Strömstad 2-4 aug 2019 i Strömstads Gymnasium. 

Framtagande av lokaliteter och programpunkter går enligt plan. Information om mötet finns på 

 www.aa.se. En varm uppmaning att besöka landsmötet och i god tid boka logi framfördes. Det finns 
möjlighet att få rabatt på boende på Hotell Scandic där AA har ett avtal senast 1 april för att få det 
billigare priset. Det behövs tjänare och servicevilliga att hålla i möten etc. Intresserade Kontakta: Irene 
irene@identide.no Tel +47 905 49 500 eller Joacim +46 738 35 3151. 
 

g. Talarmöte: Den nyaste gruppen i stan, Sinnesrogruppen, kommer att ha en talarkväll i Karl 

Johanskyrka 11 mars kl. 19.00 tema 2:a steget, ”Varför väljer du inte din egen uppfattning om 

Gud?” 

h.  Bulletinen. Bullentinen är vårt möte mellan mötena. Bengt informerade om Bulletinen och att vi skall 
informera om prenumeration av denna och inskickande av bidrag. Bulletinen är stor hjälp i vårt 
tillfrisknande 

i.  Skogomegruppen bort från möteslistan: Det finns ingen möjlighet att vara med på mötet inne på 

anstalten och därför är det missvisande att ha med på möteslistan. Bordläggs till nästa möte. 
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11. Nästa möte 

Lördagen den 4 maj 2019, 11.30-14.30. Plats: Vårvädersgruppen. 

Centrumgruppen (via Ingemar) ansvarar för kaffekokning. 

 
12. Mötet avslutades med Sinnesrobönen 

 
 
 
Vid pennan 
TF Sekreterare 
Christina C



 

 

 







Lite AA info om mig, Ia S. 

Januari 2004 kom jag till AA första gången och har varit nykter sedan 9 

januari 2005. 

Sedan jag kom med i AA har jag varit kaffekokare kontinuerligt i de 

grupper jag haft som hemmagrupp. 

Jag har varit GSR i två omgångar i två olika grupper. 

Litteraturansvarig för Gbgskretsen. 

Vice sekreterare och sekreterare i Gbgskretsen . 

Idag är jag kassör i min hemmagrupp Sister´s in Sobriety sedan ett år 

tillbaka. 

Jag deltar även på AA-konvent, landsmöten, talarmöten (vilket jag även 

varit med och arrangerat ). 

Jag har aldrig haft någon post i regionen men deltagit på flertal 

regionmöten. 

Jag har varit med och arrangerat Tredje benet 2018 där jag även var 

kassör. 

Jag har en sponsor som har en sponsor och jag har sponsier som jag 

sponsrar. 

 

/Ia S. 
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Protokoll 

2019-01-26 kl. 12.30–14.30 i Johanneskyrkan, Göteborg 

 

1. Mötet öppnas och vi läser tredjestegsbönen tillsammans 

Gud, jag överlämnar mig till dig – för att du skall forma mig och göra med mig som du vill. Befria mig 

från mitt egos slaveri så att jag bättre kan utföra din vilja. Befria mig från mina svårigheter så att 

segern över dem kan bära vittnesbörd till dem jag vill hjälpa – om din kraft, din kärlek och ditt sätt att 

leva. Må jag alltid handla enligt din vilja! 

2. Val av tillförordnad ordförande 

Anastazja väljs till tillförordnad ordförande. 

3. Presentationsrunda 

Anastazja, Ulf, Erik, Willy och Linda 

4. Påminner oss om uppdraget: 

Vårt enda syfte är att hjälpa den alkoholist som fortfarande lider.  

”Näst efter 12-stegsarbete är offentlig information till icke-alkoholister det absolut viktigaste 

vi kan göra inom Anonyma Alkoholister för att hjälpa den alkoholist som fortfarande lider.” 

”Vi måste upp på barrikaderna och tala om vilka vi är.” 

Vi skall informera om AA till människor som i sitt dagliga arbete, i en eller annan form, kan 

tänkas komma i kontakt med aktiva alkoholister.  

Målsegment: 

     RÄTTSVÄSENDET  

• KYRKAN  

• HR, personalavdelningar, chefer med personalansvar 

• HÄLSO – OCH SJUKVÅRDEN 

5. Föregående mötesprotokoll läses 

Föregående mötesprotokoll lästes och godkändes utan revideringar.  

6. Övriga frågor anmäls 

7. Linda delar med sig av sin professionella bakgrund 
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På nästa möte delar Ulf med sig av sin professionella bakgrund. 

8. Rapport Brukarrådet 

Inget att rapportera. Nästa möte är den 26 februari kl.15.00–16.30. Willy och Erik går. 

9. Aktivitetslistan  

 genomgång av utförda informationer, tagna kontakter och nya kontakter, 

fokusområde för våren 2019 Kyrkan 

Aktivitetslistan gicks igenom. Till nästa möte byts rättsväsendet ut mot kyrkan (i 

aktivitetslistan) och Linda delar ut posterna till de medlemmar som kan tänka sig ringa/maila 

potentiella informationsplatser.  

10. Val av grupp/grupper i Västra Regionen som vi besöker kommande månad:  

(Fast punkt varje månad, där vi bestämmer en grupp eller två vars praktiska möten vi besöker 

för att berätta och inspirera om kommittén och dess arbete). 

 

Gruppen kör i nuläget informella informationer, t.ex. vid ”AA-relaterad information” och vid 

praktiska möten.  

11. Övriga frågor 

a. Vakanta tjänarposter: 

 Ordförande 

Ingen nominerad 

 Vice ordförande 

Ingen nominerad 

 kontaktperson mot andra KSI 

Ingen nominerad 

b. Material ”utifrån” 

Anastazja kikar igenom vilket material vi kan tänkas behöva och medtar ett förslag till 

nästa möte.  

c. Vårens inspirationsdag/workshop i Halland 

Nästa inspirationsdag/workshop föreslås läggas i Falkenberg. Willy pratar med någon 

ur Falkenbergs-gruppen. Förslag på datum är den 11 maj kl. 11.00–14.00.    

d. Landsmötet 2019 

Willy rapporterar att Landsmötet inte vet till hundra procent om det fungerar att vår 

kommitté kommer och informerar. Frågan har gått vidare till Förtroenderådet och vi 
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inväntar svar kring om huruvida och i så fall hur vi kan informera om vårt arbete. Vi 

har önskat två möten.  

e. Mötesfrekvens VRSKI 

Eftersom vi är så få medlemmar och informatörer och arbetet i kommittén är ganska 

lugnt just nu beslutar gruppen att vi i nuläget kommer ha våra möten var 6:e-8:e vecka 

istället för varje månad.  

f. Regionsmöte  

På Regionsmötet pratades det om att informationsarbetet inte skall ligga på regionen 

utan på kretsarna. Det lyftes av vår representant att vår kommitté inte bara kan släppa 

sitt arbete då halva kommittén består av Hallänningar. Det behöver ju arbetas för att 

successivt lägga över arbetet på Göteborgskretsen och sen kan Hallänningarna lägga 

sitt krut på Hallandskretsen. Det behöver pratas med Göteborgskretsen om hur detta 

kan göras. Nästa praktiska möte för Göteborgskretsen är den 2 februari kl. 11.30 på 

Vårvädersgruppen. Willy pratar med P-O om dom kan åka upp. 

12. Nästa möte 

Nästa möte är 2019-03-09 kl. 12.30–14.30 i Johanneskyrkan. 

13. Reflektion av dagens möte 

 

14. Mötet avslutas med Torontodeklarationen följt av sinnesrobönen 

 

 

 

 



Protokoll Kretsmöte, AA Göteborgskretsen 
 190504 kl.11:30–14.30  
plats: Vårvädersgruppen, Inägogatan 8 A 
 
 
 
 
1. Mötet öppnas av ordförande 
2. Presentationsrunda och deltagarlista skickas runt, se bilaga 
3. Val av tillförordnad sekreterare för mötet, Hanna nomineras och väljs 
4. Val av två justerare, Jan och Viktor 
5. Dagordning godkänns 
6. Övriga frågor anmäls, 4 punkter, se övriga frågor. 
7. Rapporter 
 a) Kretstelefonen, Bengt har haft telefonen och undrar om vi ska fortsätta betala 
145: - i månaden för samtalstid. Diskussion om detta. Christina C tar telefonen och skall även 
ladda kontaktkortet med pengar, inte någon pott som debiteras varje månad. Kretsen betalar 
samtalstiden. Christina C ska även redigera kontaktlistan som ska följa med telefonen men har 
kommit bort och har inte uppdaterats på länge. Ordförande mejlat ut listan (utan 
kontaktuppgifter) med frågan om vilka som vill vara kvar på listan.  
 b) Post – ingen post 
 c) Bokansvarig, inte närvarande, Peter bör rotera ut från sin post men håller 
kvar ansvaret till vi får en tjänare på denna post. Diskussion om rotationsprincipen och om 
boklagret. Det finns en mejladress som bör användas av grupperna för att kontakta 
bokansvarig inför hämtandet av böcker. Kretssamvetsmöte angående rotationsprincip och 
service? 
 d) Kassör, Tage roterar ut men pga. av att banken inte har ordnat med bank-id 
till nya kassören Ia, kommer Tage att vara behjälplig. Kassarapport, se bilaga. Revisorer; 
Fabian och Pia S, har granskat 2018, Tage beviljas ansvarsfrihet, se bilaga. Ny granskning ska 
göras snart då den nya kassören inte har kunnat ta över ännu.  
 e) Webmaster, Jan och Jesper sköter detta tillsammans, se övrig fråga b) 
 f) Kretsens Regionrepresentant, vakant, Christina åker på nästa regionmöte i 
Skara 25.5 kl.12.  
 g) 12estegskommittén, Jan har gjort en lista på ställen dit AA Göteborgskretsens 
grupper går och 12-stegar. Listan kommer att finnas på hemsidan. Kontakta webmaster för 
eventuella förändringar.  
 i) Västra Regionens Kommitte för Samarbete och information, ingen 
närvarande. 
8. Nomineringar till Kretsen, inga. Vakanta serviceposter: vice ordförande (ordförande roterar 
ut i november 2019), sekreterare och vice sekreterare, bokansvarig, vice kassör, vice 
webmaster och kretsens regionsrepresentant. I servicehandboken finns beskrivning av alla 
serviceposter. Kontakta gärna kretskommittén för mer info.  



9. Val till Kretsen, inga. 
10. Nomineringar till Regionen, inga. 
11. Övriga frågor 
 a. Diskussion: workshop Vår gemensamma välfärd. Kretskommittén ansvarar 
för en VGV-dag till hösten i Göteborg. Info kommer.  
 b. Pågående: ny hemsida. Jan och Jesper med hjälp av Fabian håller på att byta 
tjänst för kretsen hemsida då den gamla tjänsten är omodern.  
 c. Landsmötet 2019, Ia inspirerar till service på landsmötet i Strömstad. 
Kontakta landsmöteskommittén, se bilaga. Det behövs tjänare för att hålla möten, vara på 
caféet etc. Ypaa har många möten men ingen mötesledare ännu!  
 d- Bokmässan 2019, Christina informerar om årets bokmässa i Göteborg 
190926–190929. Tjänare sökes, mer info kommer och en mejladress dit alla intresserade kan 
vända sig till. Förtroenderådet är ansvarig för bokmässan och har delegerat det till västra 
regionen då den hålls i Göteborg.  
 e. Bokansvarig + mail, diskussion om tjänarposten, rotationsprincipen, 
boklagret. Kontakta bokansvarig via mejl inför hämtningar av böcker. Mejladress finns på 
hemsidan.  
 f. Nyhetsbrevet, Fabian och Victor har skrivit nyhetsbrevet några månader och 
får mandat att fortsätta att göra det till nästa möte. På nästa möte tar vi upp en ny servicepost 
nyhetsansvarig/-a och röstar om den.  
 g. Västra Regionens Kommitte för Samarbete och information. Frågan om 
kommittén för samarbete och information ska ligga på kretsar istället för på regionen har 
diskuterats på flera möten. Vi röstar att den ska ligga på kretsarna som i övrig Sverige. 
VRKSI delas till regionens kretsar. Det kommer ett mejl med intressekoll och nuvarande 
tjänare kommer att få frågan om de vill fortsätta. Kommittén som Göteborgskretsen ansvarar 
får mandat att välja sina egna tjänare som en egen grupp. Tid för serviceuppdragen, 2 år, 
enligt servicehandboken.  

h. Jan tar upp möteslistan och föreslår att vi beställer nya i oktober/november. 
1000 ex ska beställas.  

i. Sist men inte minst, Tredje Benet helg i Åsljunga 190517–190519. En rolig 
och lärorik helg om service. Västra regionen sponsrar ekonomiskt dem som vill delta men inte 
har själv råd. Främst för nya i AA och nya i service. Se bilaga.   
12. Datum för nästa möte, 190817, samma plats och samma tid. Mötet startas med 
kretssamvetsmöte. Kretskommittén kommer med mer info.  
13. Mötet avslutas med sinnesrobönen. 









 

 

Kretskommittemötet 17/8-2019 

 
Mötets öppnande 
Kretskommittemötet 17/8-2019 förklarades öppnat klockan klockan 11:30 

Eftersom Jesper vår ordinarie ordförande var på resa så hoppade Viktor in som 
tillfällig ordförande. 

Närvarande 
Jan F Frölunda   Vice webmaster 

Erik R Infokommitten  

Dan K Mölndal   Kontakt pers 

Ingemar Centrum   GSR 

Björn Partille   GSR 

Therese Sinnesrogruppen  Tillf GSR 

Christina C Englisk speakind group Svensk GSR 

Tage Klintgruppen   

Viktor YPAA   GSR 

Bengt Mölndal   Bulletinen 

Godkännande av dagordning 
Den utdelade dagordningen godkändes enhälligt. 

Kretsgruppsamvetsmöte om rotationsprincipen 
Efter åtskilliga diskussioner enades kretskommitten om följande rekommendation. 

”Alla grupper bör på ett praktiskt möte läsa och gå igenom Servicehandboken kapitel 
3 sida 18 och framåt, detta för att bli uppdaterade, angående vad Servicehandboken 
rekommenderar om Rotationsprincipen. Dock uppmanas grupperna att vid den 
framtida tillämpningen av Rotationsprincipen först och främst använda sunt förnuft.” 

Tänk även på att hjälpa in de nya i Service på ett lämpligt sätt, för Service är en 
förutsättning för en varaktig nykterhet. 

Rapporter 
Kretstelefonen: Har tills idag hanterats av Christina det har ringt ganska mycket. 

Viktor tar över Kretstelefonen. 



 

 

Post: Eftersom Jesper inte var närvarande så kommer vi inte åt posten. Jan tar kontakt 
med Stig-Lennart för att se till att det inte ligger någon post. 

Bokansvarig: se senare punkt. 

Kassör: Se bifogad kassarapport. Alla grupper som sänder in pengar till Kretsen 
uppmanas att märka dessa med Gruppens namn samt om det är Hattpengar eller 
pengar från bokförsäljning. 

Webmaster: Arbetet med att flytta hemsidan till en ny plattform fortskrider. 

Kretsens regionsrepresentant: Posten vakant Björn tar detta uppdrag tillfälligt på nästa 
Regionmöte. 

12-stegskommitten: Nästa möte 25/8-2019 hos Mölndalsgruppen. Alla uppmanas att 
deltaga. 

Nomineringar till Kretsen 
Litteraturansvarig Pia S 

Val till Kretsen 
Litteraturansvarig Pia S valdes enhälligt som Bokansvarig. 

Nomineringar till Regionen 
Inga 

Övriga frågor 
A: Nyhetsbrevet. Skall detta göras till en ordinarie servicepost? Efter en diskussion 
bordlades frågan till nästa möte. 

B: Hattpengar: Vem skall ha hattpengarna som samlas in på Kretsmötena? Ska dom 
gå till regionen som därefter betalar ut till de grupper som haft utlägg. Eller skall dom 
gå till den grupp som står för lokalen. Eller skall dom gå till den grupp som fixar 
fikat. Tage före detta kassör påpekade att pengarna aldrig räcker till samtliga utgifter. 

Frågan bordlades. Detta eftersom med uppmaningen gå hem och tänk efter. Då en 
djup oenighet råder i frågan 

G: VRKSI tillbaka till Kretsen. Denna fråga behandlas först på mötet eftersom Erik 
måste iväg. Erik rapporterade att arbete inom Infokommitten fortsätter som vanligt. 
Dock måste de 3 viktiga personer från Varberg snarast ersättas med nya från kretsen. 

Sedan måste namnet VRKSI byta ut eftersom detta pekar mot regionen och inte 
kretsen, Infokommitten arbetar fram ett förslag på namn. Förslag från mötet var 
GKKSI GöteborgsKretsensKommitteförSamarbete och Information, men gärna något 
enklare. 



 

 

En ny mailadress och maillista måste fram Jan hanterar detta. 

H: Europa Christina rapporterade från konventet Europa som i år hölls i Barcelona. 
Mycket intressant många deltagare från massor av länder, fantastiska delningar. Så 
många som möjligt bör ta chansen att delta nästa år då Europa hålls i Warszawa 

Mötets avslutande 
Mötet förklarades avslutat klockan 14:30. Nästa Kretsmöte hålls 23/11-2019 klockan 
11:30-14:30 i Vårvädersgruppens lokaler. 

Protokoll inlämnat av: Björn 

Godkändes av: Jan 

 



Ekonomisk rapport AA Göteborgskretsen kvartal 2
Avser perioden 1/4 - 30/6 2019

Ingående kassasaldo 1/4 2019 5 413,00

IN Frivilligt bidrag IN Bokköp
EDIT 1 362,00 11-apr 280
? 600 09-maj 360
Markland 3 000,00 14-maj 190
Mölndal 2 000,00 23-maj 1 000,00
Per Arne 800,00 24-maj 1 480,00
Anders R 1 000,00 11-juni 600
Sinnesrogruppen 1 560,00 Summa 3910
Gbggruppen 700,00
Anders R 4 000,00 UT Bokköp
Kerstin G 400,00 27-maj 7 669,00
Markland 1 800,00
Summa 17 222,00 UT 

Pris enl. spec. 1,5

IN totalt kvartal 2 21 132,00
UT totalt kvartal 2 7 670,00

Utgående saldo30 juni 2019 18 876,00



Kretsmöte Protokoll 23/11-19 

 

1. Mötet öppnas av ordförande  

2. Deltagarlista skickas runt  

3. Val av tillförordnad sekreterare – Therese  

4. Val av justerare – Christina och Bengt 

5. Övriga frågor anmäls 

- C, Info kommitté 

- D, Bokmässan 

- E, Sponsring, Tredje benet 

- F, Skara 

- G, Talarkväll, Sinnesrogruppen 

- H, Avtackning 

- I, Info från grupper 

- J, Kretsens saldo 

6. Dagordning godkänns 

7. Rapporter 

A, Kretstelefon – Viktor har skrivit ut kontaktlista och fyllt på 

telefonen. Dokumentet för kontaktlista finns hos ordförande och 

webmaster. Ny tjänare – Anders 
B, Post, - Post till kretsen kommer till vårväderslokalen. Inget att 

rapportera 

C, Bokansvarig – Nya Broschyrer med nytt utseende har kommit, 

lagret är påfyllt. Bra om gruppen hör av sig för större beställningar 

då frakten är dyr. Tipsar om boken AA blir myndigt där det finns 

mycket historia om AA. 12 steg och 12 traditioner finns nu i 
nyöversättning och finns i boklagret. 
D, Kassör, Ej närvarande men rapport ges via Christina 

                               1/7-30/9  

               Ingående 18876:- 

               Frivilliga bidrag 11176:- 

               In Bokköp 5805:- 

                             Totalt in: 16981 

               Ut bokköp 1885:- 

               Ut övrigt 11685,50:- 

                            Saldo: 5286,30:- 



Kassör vill att det ska skrivas hattpeng eller litteratur och även 

vilken grupp det kommer pengar från vid inskickande av pengar till 

kassör. Ia avgår som kassör 23/11-19 men sitter kvar tills ny kassör 

blivit tillsatt. En revision kommer att göras för tiden som Ia suttit 

som kassör. 

E, Webmaster – Ej hunnit så långt i ändringar av hemsidan. 

Emanuel följer med i arbetet med hemsidan. Gsr listan är längre 
än vad som finns grupper, bör ses över och rensas upp, bra om 
Gsr:er mejlar webmaster@aa-goteborg.se och berättar att de är 
Gsr och för vilken grupp. 
F, Kretsrepresentant. – Björn W var tillfällig representant vid 

senaste region mötet. Berättar att två servicedelegater blev 

tillsatta, Per-Olof och Willy från Varbergsgruppen. Regionen 
behöver få flera poster tillsatta! 
Nästa regionmöte är 29/11-19 11,30 i Vårvädergruppens lokal.  
               -Anastazja tillförordnad kretsrepresentant till nästa    

               Regionmöte 

              - Ny ordförande (den som blir invald vid röstning senare     

              under mötet)   

G, 12e stegskommitéen –Fungerar bra men svårt att få till folk, så 

kom och hjälp till att sprida budskapet. Finns 5-6 ställen de 

besöker. Möten sista söndagen i månaden i Mölndals kyrka, 

kontakta Bengt eller Jan F. 

8. Nomineringar till Kretsen  

A, Ordförande Pia S och Björn W 

B, Vice ordförande Viktoria L 

C, Kassör Lennart S  

D, Sekreterare Fabian L  

E, Vice sekreterare Johan B 

9. Val till Kretsen – 12 berättigade till röstning 

A, Ordförande Pia - 7 röster Björn – 4 röster Nedlagd röst 1 

 Kretsen väljer Pia till ordförande  
B, Vice ordförande Viktoria – 12 röster 

Kretsen väljer Viktoria till Vice ordförande  
C, Kassör Lennart – 12 röster 



Kretsen väljer Lennart S till Kassör  
D, Sekreterare Fabian – 12 röster 

Kretsen väljer Fabian till Sekreterare  
E, Vicesekreterare Johan – 12 röster  

Kretsen väljer Johan till Vice sekreterare  
F, Nyinkommen nominering! 

          -Björn W nomineras till kretsrepresentant i regionen av     

           Partille gruppens Gsr, Röstning bordlägges till nästa möte.  
10.  Övriga frågor  

A, Bordlagd – nyhetsbrevet, ordinarie servicepost? -Bordlägges igen 

B, Bordlagd – Hattpengar från Kretsmötet ska de gå till kretsen eller till 

vårvädersgruppen?          

                       -Beslut tas om att hattpengarna går till värdgruppen. 

C, Informations kommitéen –Ligger numera på Kretsnivå istället för på  

          Regions nivå som tidigare.  Nytt namn till SOIK ? –Kommitéen bestämmer  

         det själva vad de ska heta. Kretsen kommer ersätta utgifter/resor genom   

        kommunikation med kretsen. Beslut om att Informationsskommitéen ska  

        komma i under punkt 7, rapporter. Östra sjukhuset önskar 3 SB böcker till  

       deras avdelningar, Kresten och informationskommitéen beslutar om de vill  

       skänka dessa. Nästa möte är 9/12 17:00 i Carl Johans kyrkan i Majorna. 

D, Bokmässan – En ny kommitté behöver tillsättas då det är viktigt att vi syns 

på bokmässan, kontakta Anastazja vid intresse. 

E, Sponsring Tredje benet  - Ska man betala själv eller inte. Regionen har 

tidigare haft en budget satt för sponsring på 10,000:- för att kunna betala för 

nykommlingar. Diskussioner hålls.  

F, Skara – Finns ingen krets där, de har en sammarbetsgrupp och de har haft 

rösträtt på Region möten men enligt service handboken är dem ej berättigade 

till att rösta. Diskussioner hålls och ställning till detta tas på Regionsmötet. 



G, Talarkväll, Sinnesrogruppen – informerar om att det blir en talarkväll den 

16/12 kl 19,00-20,30 i Carl Johanskyrkans församlingshem. Talar utanför 

Göteborg kommer och talar om ”Vår andliga verktygslåda”   

H, Info från grupper –Bordläggs 

I, Avtackning – Jesper, Tage och Ia tackas för att de har tjänat i Kretsen. 

J, Kretsens saldo – Ska innestående saldot höjas? Då blandannat ersättning 

kommer ges till Informationskommitéen vid behov. – Bordlägges 

 

11. Nästa möte: 22/2 11:30 i Vårvädersgruppens lokal  
12. Mötet avslutas med Sinnesrobönen 

  
 

 

 
 



Ekonomisk rapport AA Göteborgskretsen kvartal 3, 2019
Avser perioden 1/7 - 30/9 

Ingående kassasaldo 1/7 18876

IN Frivilliga bidrag IN Bokköp
Mölndalsgruppen 1000 Sinnesrogruppen 800
YPAA 1605 YPAA 800
Sinnesrogruppen 960 Sister´s in sobriety 200
Per Ö. 600 Hagagruppen 580
Marklandsgruppen 1200 Mölndalsgruppen 580
Peter J. 380 Sinnesrogruppen 1000
YPAA 1200 Bo L. 500
Anders R. 720 Sister´s in sobriety 1120
YPAA 1211,4 Vårväder 100
Frölundagruppen 1000 Anastazja 25
Per Ö. 1300 Linnea H. 25

11176 Kerstin G. 75
5805

UT Bokköp
IN totalt kvartal 3 16981 22-juli 3871
UT totalt kvartal 3 30570 06-aug 7820

26-aug 585
17-sep 6609

18885

Litteraturinventering 12/8 8740 UT
Hattpengar till Landsmöte, region 11000
Mobilladdn  8/5 100

Utgående kassasaldo 30/9 5286,3 Fika kretsmöte 17/8 341
Reseersättning GKKSI 10/9 240
Pris enligt spec. 4,5

11685,5


