
  

Protokoll för kretsmöte 

AA Göteborgskretsen 

Lördag 22 maj 2021 

  Digitalt möte via Zoom 

 

1. Mötets öppnande 

Mötet öppnades av ordförande Pia med en minuts tyst meditation för de alkoholister som 
fortfarande lider inom och utanför våra rum. Därefter läste Pia ansvarighetsdeklarationen. Bosse 
I läste AA:s 12 traditioner. 

2. Presentationsrunda och deltagarlista. 

På mötet deltog representanter från 7 AA-grupper. Totalt deltog 16 personer, varav 10 
röstberättigade: 7 GSR:er och 3 medlemmar i kretskommittén. (Deltagarlista bifogas, se bilaga 
1.) 

3. Val av två justerare 

Mötet valde Kristina H och Pernilla till justerare. 

4. Dagordning 

Mötet godkände dagordningen. 

5. Övriga frågor  

Pia anmälde frågan om kontaktuppgifter till AA-grupperna 

6. Rapporter 

a. GSR 
i.) Anastazja rapporterade från Sisters in Sobriety. Sedan mötesrestriktionerna 

infördes i november 2020 erbjuds endast online-möten via Zoom på både tisdagar 
och söndagar. Antalet deltagare på Zoom-möten är normalt 10-20 personer, ibland 
så många som 25 personer. Sisters har öppna kvinnomöten. Det kommer ofta 
besökare från behandlingshem. Många nykomlingar har dykt upp och det finns en 
stund efter det ordinarie möten då nykomlingar kan prata fritt och ställa frågor. 

ii.) Peo rapporterade från Vårvädersgruppen. Antalet möten har utökats till 4 per 
vecka. Ett system med föranmälan via en Messenger-grupp används. Mötena blir 
oftast fulltecknade pga max-gränsen på 8 personer per sammankomst. Då finns ett 
system för mötesdeltagande via telefon. Under senaste månaden har en nykomling 
anslutit till gruppen.  

iii.) Karin rapporterade från Lundengruppen. Fysiska möten erbjuds två gånger per 
vecka på måndagar och torsdagar. Gruppen har tre rum, vilket innebär att det är 
möjligt att dela upp gruppen i flera separata möten vid behov. Maxgränsen på 8 
personer per möte åtföljs och det är så gott som alltid fullsatt.  

iv.) Linnéa rapporterade från YPAA Into Action. Efter flytt till nya lokaler på Haga 
Östergata så hålls fysiska möten endast på tisdagar. Vid dessa möten är det också 



  

möjligt att närvara via zoom-länk. Torsdagsmötena är endast via zoom och detta är 
ett talarmöte. Deltagarantalet på torsdagar har ökat. Det har kommit nykomlingar 
till zoom-mötet men lite svårare att fånga upp dessa. Till de fysiska mötena har det 
på senaste tiden kommit två nykomlingar. Nästa månad kommer YPAA Into Action 
att rotera tjänarposten som GSR från Linnéa till nuvarande vice GSR Pernilla. 

v.) Sara Sj rapporterade från Sinnesrogruppen. Gruppen har endast möten på 
måndagskvällar med ett fysiskt möte och ett Zoom-möte som är oberoende 
varandra vid samma tidpunkt. De fysiska mötena har pendlat mellan 2-8 personer 
och endast 2 gånger har det uppstått övertalighet, vilket har lösts med att några har 
gått iväg för mini-möte på annat håll. Zoom-mötena har lockat ett större antal 
deltagare, ibland upp mot 15 personer. Det har varit vanligare med nykomlingar på 
zoom-mötena än på de fysiska mötena men förra veckan hade det fysiska mötet en 
nykomling. 

vi.) Anders rapporterade från Centrumgruppen. Gruppens välbesökta morgonmöten har 
under den här perioden fortsättningsvis också varit uppdelat i tre separata möten, kl 
07.00, kl 08.00 och kl 09.00. Det här konceptet har fungerat väl och gruppen 
överväger att fortsätta med tre möten i stället för ett stort möte på morgnarna även 
efter det att corona-restriktionerna upphävts. Gruppen har upplevt ett stort tapp 
under pandemin, speciellt är det äldre personer som valt att avstå från möten. Dessa 
kommer förhoppningsvis att återvända snart. En hel del nykomlingar har dykt upp. 
Tyvärr är det många som inte kommer tillbaka till sitt 2:a möte. Gruppen tycker att 
nykomlingar tas väl om hand och det finns tillgängliga sponsorer. 
Pia inflikade att det telefonnummer som Centrumgruppen tidigare haft på hemsidan 
inte fungerade att ringa till, därför togs numret bort från kretsens hemsida. Anders 
ska rapportera ett korrekt telefonnummer eftersom gruppen hela tiden har haft en 
fungerande telefon och en person som gör service för att svara. 

vii.) Johan G rapporterade från En Dag i Taget. Innan de skärpta restriktionerna i mitten 
av november hade det normala mötesdeltagandet varit 10-15 personer. I och med 
restriktionerna har mötesdeltagandet sjunkit till 6-10 personer. Många lördagar har 
det dock uppstått övertalighet och gruppen har då ett system för rotation av minst 3 
personer som går på café för ett separat mini-möte. Under restriktionerna är alla 
möten slutna. Det erbjuds även en zoom-länk som gör det möjligt att delta i de 
fysiska mötena från distans. Gruppen håller praktiska möten en gång per månad och 
gruppsamvetsmöten en gång per kvartal. 

viii.) Ronald som deltog som observatör bjöds in att säga några ord om The English 
Speaking Group. Ronald berättade att gruppen håller fyra möten per vecka, vart och 
ett med ett specifikt tema. På måndagar är det talarmöte, på onsdagar 
nybörjarmöte med fokus på steg 1, 2 eller 3, på torsdagar Big Book study och på 
lördagar meditationsmöte. Gruppen bjuder även in till deltagande via Skype med en 
permanent möteslänk som används för alla veckans möten.  Gruppen håller sig till 
maxgränsen på 8 personer och de allra flesta möten är fullsatta. Det brukar även 
vara en handfull som deltar via Skype. Gruppen är även ansluten till den engelska 
servicestrukturen och har därför två GSR:er, en för den svenska och en för den 
engelska servicestrukturen. Gruppen har stora kostnader för hyran av St Andrew’s 
Church, men det finns ett stort värde i att ha engelskspråkiga möten i en engelsk 
kyrka och möteslokalen har permanentats sedan så många år att det skulle vara 
komplicerat att överväga en flytt. Digitala praktiska möten hålls på söndagar en gång 



  

per månad och gruppsamvetsmöten en gång per kvartal. Alla gruppens 
servicepositioner är fyllda.  

  
b. Kretstelefonen 

Pia från Sinnesrogruppen har haft telefonen sedan senaste kretsmötet i mars. Ibland kan det 
gå några dagar utan att telefonen ringer alls och plötsligt kan det komma många samtal 
under en och samma dag. Pia rekommenderar starkt denna servicemöjlighet eftersom det 
ger fantastiska möjligheter att komma i kontakt med nykomlingar och verkligen hjälpa de 
som fortfarande lider. Det finns en kontaktlista med namn och telefonnummer som gör det 
möjligt för den som har telefonservice att bli avlastad av andra AA-medlemmar. Vår tidigare 
telefon hade alldeles för kort batteritid och vi har nu bytt till en ”ny” begagnad telefon som 
är bättre. Susanne E har förklarat sig intresserad av att ta över telefonansvaret och mötet 
valde enhälligt Susanne till denna tjänarpost.   

c. Post 
För tillfället används ordförande Pias hemadress för post till kretsen. Eftersom det mycket 
sällan inkommer post så fungerar detta. Senast har det inkommit ett 25 sidor långt protokoll 
från Servicekonferensens digitala möte i april. Detta protokoll finns även att läsa på aa.se. 

d. Litteraturansvarig 
Denna tjänarpost har varit vakant under en tid. Pia rapporterade att vi har ett välfyllt 
boklager och 20 ex av Dagliga Reflektioner har just inkommit. Det är dags att köpa in fler ex 
av Stora Boken. Hjärtats Språk i nyöversättning finns ånyo till försäljning. Vårt boklager är 
beläget i Vårvädersgruppens lokaler. Betalning görs direkt till kretsens kassör via Swish eller 
till kretsens plusgiro-konto. 

e. Kassör 
Kassören Lennart var inte närvarande på mötet men hade sammanställt den ekonomiska 
rapporten för första kvartalet 2021 (se bilaga 2) vilken också skickats ut till samtliga GSR:er 
tillsammans med kallelsen till detta kretsmöte. Ingen hade någon invändning mot 
kassarapporten vilken därmed kunde godkännas av mötet.  

f. Webmaster 
Kretsens webmaster var inte närvarande och vice ordförande Torbjörn gav en lägesrapport. 
Nya hemsidan är nu i princip klar. Det som återstår att lösas är arkiv-funktionen, dvs ett sätt 
att tillhandahålla länkar till protokoll och andra permanenta dokument som kretsens 
medlemmar ska kunna ha tillgång till. Vi räknar med en ”launch” i närtid. Torbjörn föreslår 
att kretsen behöver ett webmaster-biträde som kan vara behjälplig med att göra löpande 
förändringar, ladda upp protokoll etc. Torbjörn kommer själv att släppa sin roll med att 
hjälpa till med hemsidan så snart denna är aktiverad. Om man är intresserad av att få en 
känsla för hur hemsidan kommer att se ut så kan man titta in på regionens hemsida aa-
vregion.se då denna använder samma plattform. Kretsens hemsida kommer dock att 
innehålla mycket mer information. 

g. Kretsens regionrepresentant 
Denna tjänarpost är fortfarande vakant. På förra regionmötet deltog Pia i egenskap av 
kretsens ordförande och Torbjörn i egenskap av tillförordnad sekreterare för regionen.  

h. 12:e-stegskommittén 
Ingen representant för 12:e-stegskommittén var närvarande på mötet. Kommittén är för 
tillfället inte aktiv då avgiftningar och behandlingshem inte tar emot besökare under 
rådande pandemi-restriktioner.    

i. SOIK 
Anastazja, sammankallande ordförande för SOIK, informerade. SOIK har fortsatt hålla 



  

informationsmöten via Zoom, t.ex. till läkarprogrammet vid Göteborgs Universitet, 
undersköterske-utbildningen på Campus Mölndal och till Systembolagets personal. Vi söker 
alltid fler informatörer och det är inte alls viktigt med erfarenhet, vi hjälps åt och man får 
lära sig att informera under resans gång. SOIK:s sekreterare skickar regelbundet ut 
mötesagenda och protokoll till kretsen inklusive alla GSR:er. Anastazja kommer inom kort att 
rotera ut från sin tjänarpost i SOIK och vice ordförande Erik kommer då att rotera in som ny 
ordförande. 

j. Bulletinen 
Kristina som är redaktör för Bulletinen berättade att redaktionen nu består av 3 personer 
som befinner sig i Göteborg. Det har glädjande nog varit ett stort inflöde av bidrag i form av 
delningar under pandemi-perioden. Bulletinen önskar alltid få in fler bidrag där medlemmar 
kan berätta om sin resa och hur de funnit lösningen i AA. Vi har börjat med tema-nummer 
och nästa tema kommer att handla om service inom AA. Grupperna uppmanas prenumerera 
på Bulletinen, kostnaden är 160 kr per år för 6 nr. Som resultat av en motion till 
servicekonferensen från Anastazja, diskuteras nu möjligheten att i framtiden även erbjuda 
en digital utgåva av Bulletinen. 
   

(10 minuters paus i mötet) 

 

6.g) Rapport från regionen 

Ordförande Pia och Vice Ordförande Torbjörn önskade komplettera ovanstående punkt 6.g) med 
mer information från förra regionmötet. 

Regionen är i skriande behov av fler tjänare. Det var dock ett mycket bra regionmöte som avhölls i 
digitalt format 8 maj. Protokollet finns att läsa på regionens hemsida. Bl.a. var det en lång diskussion 
om ansvaret för att hålla max-gränsen på 8 personer och huruvida ansvaret i händelse av 
överträdelse läggs på gruppens GSR, på kretsens tjänare eller kanske på AA centralt? Grupperna är 
självbestämmande, varken kretsen eller regionen bestämmer vad vi ska göra inom grupperna men vi 
hoppas ju att varje grupp tar sitt ansvar med att efterfölja lagen om begränsningar i allmänna 
sammankomster. Nästa regionmöte har utlysts till lördagen 21 augusti och en zoom-länk kommer 
att finnas tillgänglig på kretsens hemsida. 

Pia passade också på att berätta att hon dagen innan haft kontakt med förtroenderådet angående 
aviserade lättnader i restriktionerna fr.o.m. 1 juni. Förtroenderådet säger att vi fortsätter hålla oss 
till begränsningen på max 8 deltagare per fysiskt AA-mötet även efter 1 juni och fram till dess att 
denna restriktion upphör.  

 

7. Nomineringar till Kretsen 

En (1) nominering till kretsen hade inkommit. Det var Bosse I som nominerats av En dag i Taget till 
tjänarposten som Litteraturansvarig. Bosse I, vars CV redan distribuerats till alla GSR:er, 
presenterade kort sig själv och berättade om sitt brinnande intresse för AA:s litteratur och att han 
skulle känna sig hedrad om han blev vald. Vi har fortfarande vakanser utan några inkomna 
nomineringar för posterna som kretsens regionrepresentant och vice kassör. I november kommer 
dessutom ordförande, kassör, sekreterare och vice sekreterare samtliga att rotera ut efter 2 års 
service. Vi önskar få in nomineringar till samtliga dessa positioner till det kretsmöte som planeras för 



  

augusti. På det viset kan vi lättast garantera en mjuk övergång mellan gammal och ny 
kretskommitté. Alla GSR:er uppmanas att söka nomineringar inom sina grupper. För ordförande-
posten och posten som Kretsrepresentant i Regionen rekommenderas 3 års obruten nykterhet och 
för de övriga posterna 2 års obruten nykterhet. 
Anastazja påpekade att det var olyckligt att så många inom kretskommittén roterar ut samtidigt. 
Vi eftersökte även en nominering för tillförordnad kretsrepresentant i regionen inför nästa 
regionmöte och Pernilla från YPAA Into Action uttryckte sitt intresse. 
 
8. Val till kretsen 
Bosse I valdes enhälligt till kretsens litteraturansvarige på ett 2-årigt tjänaruppdrag fram till maj 
2023. 
Pernilla valdes enhälligt till tillförordnad kretsrepresentant i regionen för det kommande 
regionmötet 21 augusti. 
 
9. Nomineringar till regionen 
Regionen söker sekreterare, kassör och webmaster. Inga nomineringar har inkommit från 
Göteborgskretsen. 
 
10. Servicekonferens 2021 / VGV 
Servicedelegaten Willy var närvarande och rapporterade att servicekonferensen avhölls via Zoom 9-
11 april. Det var en jobbig och lång helg men mycket givande. Servicedelegaterna delades in i olika 
utskott / rum. Det var god stämning och bra diskussioner som utmynnade i röstning för eller mot 
varje motion inom utskottet. På söndagen samlades hela mötet och utskottens röster redovisades. 
Willy nämnde speciellt Anastazjas motion angående en digital utgåva av Bulletinen och hur en 
ursprungligen negativ åsikt hade förbytts till ett positivt beslut. Resultatet blev att 
servicekonferensen lämnar över frågan till Bulletinen att själv hantera. Willy uppmanar fler att göra 
service inom AA. Det är både utvecklande och stimulerande. Pia och Willy har gemensamt planerat 
att Göteborgskretsen ska hålla ett möte för Vår Gemensamma Välfärd (VGV) den 18 september. Vi 
hoppas att detta ska kunna bli ett fysiskt möte, men vi förbereder oss på att det kanske måste bli 
digitalt. Mer information kommer att spridas inom kretsen så snart som möjligt. Pia upplyser även 
om det digitala VGV som arrangeras av en krets inom Östra Regionen vid två tillfällen i maj och juni. 
Inbjudan till dessa möten har redan tidigare skickats ut till alla GSR:er. Sara från Sinnesrogruppen 
deltog i det digitala möte som hölls redan i april och tyckte att det var informativt. 
 
11. Övriga frågor 
Pia tog upp nödvändigheten av kontaktinformation till kretsens AA-grupper. Många grupper dyker ju 
inte upp på kretsmöten och det är viktigt för kretsen att veta om dessa fortfarande är aktiva och att 
den information vi har om gruppernas möten är korrekt. Pia har ringt till alla de grupper som har 
telefonnummer. De grupper som hon inte lyckades få kontakt med är Angereds-gruppen, Hönö-
gruppen, Göteborgs-gruppen, Haga-gruppen och Oscar Fredriks-gruppen. Vi uppmanar alla grupper 
att lämna kontaktuppgifter (telefon eller email eller båda) till kretskommittén så att vi har en 
möjlighet att hålla kontakten. Det är inget krav att öppet visa gruppens kontaktinfo på kretsens 
hemsida, att delta i kretsmöten eller att skicka vidare överskott från frivilliga bidrag till kretsen, men 
vi anser det nödvändigt att kunna ha en kontakt med de grupper som önskar ingå i 
Göteborgskretsen. 
 
12. Nästa kretsmöte 
Mötet beslutade att nästa kretsmöte skall hållas lördagen den 14 augusti klockan 11:30. Detta möte 
blir ånyo ett digitalt zoom-möte och mer information kommer att skickas i en kallelse minst 30 dagar 
innan mötet. 
 



  

13. Mötet avslutades med Sinnesrobönen. 
 
Serviceposter i Göteborgskretsen 
 

Tjänaruppdrag Namn Mandat till 
Ordförande Pia S Nov 2021 
Vice Ordförande Torbjörn W Dec 2022 
Sekreterare Johan B Nov 2021 
Vice Sekreterare Fabian L Nov 2021 
Kassör Lennart S Nov 2021 
Vice Kassör Vakant  
Webmaster Anders L Aug 2022 
Litteraturansvarig Bosse I Maj 2023 
Kretsrepresentant i regionen Vakant  

 
 
Vid pennan: Johan B 
Justerat av: Kristina H 
 

Bilaga 1: Deltagarlista 

Namn    Hemmagrupp   Funktion 

Pia    Sinnesrogruppen  Ordförande i kretskommittén 

Torbjörn   En Dag i Taget   Vice ordförande i kretskommittén 

Johan B    En Dag i Taget   Sekreterare i kretskommittén 

Linnéa    YPAA Into Action  GSR 

Anastazja   Sisters in Sobriety  GSR; Ordförande i SOIK 

Johan G    En Dag i Taget   TF GSR 

Karin    Lundengruppen   GSR 

Peo    Vårvädersgruppen  TF GSR 

Anders    Centrumgruppen  GSR 

Sara Sj    Sinnesrogruppen  GSR 

Willy        Servicedelegat Västra Regionen 

Bosse I    En Dag i Taget   Observatör 

Pernilla    YPAA Into Action  Observatör 

Ronald    English Speaking Group  Observatör 

Lena    Sisters in Sobriety  Observatör 

Kristina H       Red. Bulletinen   
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