Protokoll för kretsmöte
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Lördag 22 oktober 2022
Kungsladugårds Kyrka

1. Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Torbjörn som välkomnade alla deltagare och meddelade att han
i och med detta möte roterar ut från kretskommittén efter två års service. Torbjörn läste
därefter Toronto-deklarationen samt den nya svenska versionen av ingressen. David läste AA:s
12 traditioner.
2. Presentationsrunda och deltagarlista
På mötet deltog representanter från 7 av Göteborgskretsens AA-grupper. Totalt deltog 25
personer, varav 11 röstberättigade: 7 GSR:er eller tillförordnade GSR:er och 4 medlemmar (eller
tillförordnade medlemmar) i kretskommittén. (Deltagarlista bifogas, se bilaga 1.)
3. Val av två justerare
Mötet valde Nicklas och Björn W till justerare.
4. Dagordning
Ordförande föreslog följande förändring till den dagordning som skickats ut innan mötet: att
punkterna 10, 11 och 12 skall behandlas under punkt 13, Övriga Frågor, och att punkt 13 därför
blir den nya punkt 10. Mötet godkände den reviderade dagordningen.
5. Övriga frågor
Följande övriga frågor anmäldes av mötesdeltagare: nödvändigheten av att fr.o.m. årsskiftet
registrera telefonnummer med kontantkort; information om Hallandskretsens heldags-konvent;
hur vi kan få fler deltagare till kretsmöten. Dessa läggs till de ursprungliga punkterna 10-12:
Recovery-nätverket; nya ingressen; mailutskick från A-kretsen.
6. Rapporter
a. GSR
i.)

ii.)

iii.)

Nicklas E rapporterade från Partillegruppen. Gruppen fungerar mycket bra.
Deltagarantalet har ökat, man har noterat fler nykomlingar och besökare från andra
grupper. Pga ett vattenläckage har gruppen temporärt hållit möten i en annan lokal,
men efter renovering ska man kunna flytta tillbaka till den ordinarie lokalen.
Sofia rapporterade från Sinnesrogruppen. Gruppen har endast möten på
måndagskvällar och dessa fungerar bra. Det finns en stabil kärna men har varit lite
svårt att locka till sig nykomlingar. Under en tid har Alefors kommit på besök men
det var ett tag sedan senaste gången.
Bosse I rapporterade från En Dag i Taget. Gruppen har två möten per vecka. Ett
nybörjarmöte på torsdagskvällar fokuserar på 1:a steget och det brukar vara 5-8
deltagare. Det har även dykt upp nykomlingar vid flera tillfällen. Gruppen har då

iv.)

v.)

vi.)

vii.)

genomfört en presentation av sjukdomsbegreppet vilket har varit uppskattat. På
lördagsmorgnar har gruppen ett 11:e-stegsmöte med meditation och det brukar
vara 10-15 deltagare. Några nykomlingar har fastnat och börjat delta regelbundet.
Anders H rapporterade från Marklandsgruppen. Gruppen har 4 möten per vecka
och lördagsmorgnar är det möte som är mest välbesökt. Gruppen har en stark och
ganska stor stomme men det har varit svårare att få in nykomlingar som stannar.
Bengt rapporterade från Mölndalsgruppen. Gruppen har två möten per vecka,
torsdagar och söndagar, och deltagarantalet varierar mellan 5-20 personer. Allt
fungerar väl och snart kommer gruppen att starta en speciell steg-grupp med en
egen tid innan ordinarie möte.
Joakim rapporterade från Vårvädersgruppen. Gruppen har 3 stabila möten per
vecka. Antalet deltagare ligger oftast mellan 10-12 personer, men det är färre
deltagare på torsdagar. Alefors har kommit på besök vid några tillfällen.
Nykomlingar som dök upp under sommaren har stannat kvar vilket är glädjande.
Gruppen har gott om tillgängliga sponsorer.
Tuva rapporterade från The English Speaking Group. Gruppen höll tidigare fyra
möten per vecka men har nu tvingats ställa in två möten (onsdagar och torsdagar).
Det är ett resultat av vikande deltagarantal och svårighet att hitta medlemmar som
kan sköta öppnar- och kaffe-service. För närvarande har gruppen två möten per
vecka, måndagar och lördagar, och dessa fungerar väl. Den främsta anledningen till
att gruppen har minskat i storlek tycks vara att flera svensktalande
gruppmedlemmar har sökt sig till svensktalande AA-grupper.

b. Kretstelefonen
Kent T från En Dag i Taget har haft telefonen sedan senaste kretsmötet. Kent kunde inte själv
närvara men Bosse I rapporterade att Kent under perioden haft ett 30-tal kontakter. Kent
har tyckt att det varit ett mycket givande serviceuppdrag. Ordförande Torbjörn förklarade
funktionen med kretstelefonen och att denna service inte är så betungande som man kanske
inbillar sig. Den AA-medlem som har telefonservice har tillgång till en lista på andra AAmedlemmar som är villiga att samtala med de som söker hjälp, man kan alltså sprida jobbet
med att guida de hjälpsökande till ett första AA-möte. Sofia från Sinnesrogruppen erbjöd sig
att ta över telefonansvaret för den kommande perioden och kretsmötet biföll med en
applåd.
c. Post
Torbjörn rapporterade att det enda som inkommit till kretsens postlåda är Bulletinen,
Servicebladet och den nya ingressen. Han passade på att nämna att servicebladet även kan
läsas online på AA Sverige:s hemsida.
d. Litteraturansvarig
Bosse I rapporterade att all officiell AA-litteratur som finns tillgänglig från aa.se finns i vårt
boklager i Vårvädersgruppens lokaler. Vi byggde upp ett större lager inför Gullbrannakonventet. Den trycksak som kretsen producerat med kontaktinformation till kretsens olika
AA-grupper finns det också gott om. Bengt passade på att rekommendera den
nypublicerade boken ”Vårt stora ansvar” som innehåller många av Bill W:s tal från
servicekonferenser.

e. Kassör
Vice kassören Lasse presenterade det tredje kvartalets rapport (se Bilaga 2). Det är positiva
siffror: Göteborgskretsen har under perioden kunnat skicka vidare 21,000 kr till region och
central service och vi följer hela tiden 60-30-10-principen. Mötet godkände kassarapporten.
f.

Webmaster
Kretsens webmaster David rapporterade att vi har som mål att göra hemsidan mer
mobilanpassad vilket egentligen handlar om layout-ändringar. Han tycker att det är ett
mycket roligt serviceuppdrag men önskar att hemsidan kunde locka till sig fler användare.
Under den senaste 90-dagarsperioden förekommer endast 8 unika besökare. De som gör
uppsökande 12:e-stegsverksamhet får gärna sprida information om både hemsidan och
kretstelefonen. Vi önskar även att grupperna är noggranna med att meddela förändringar av
mötestider till webmaster. Det ska gärna vara GSR som kontaktar kretsen och inte bara
någon AA-medlem som råkar ha hört om en förändring. Det är viktigt att utannonserade
möten verkligen äger rum på den tid och plats som anges på hemsidan, vi vill ju aldrig att en
nykomling ska riskera att mötas av en stängd dörr.

g. Kretsens regionrepresentant
Vår regionrepresentant Björn W rapporterade från senaste regionmötet som hölls i
Mellerud. Förutom att regionkommittén som vanligt har vakanser och efterlyser
nomineringar så diskuterades ett servicekonvent som ska äga rum i Flämslätt 28-29 april
2023. Det blir på temat varför och hur gör vi service. Vi vill speciellt att nykomlingar ska få en
chans att tidigt lära sig om service i AA, kanske kan kretsen eller den enskilda gruppen
överväga att hjälpa till ekonomiskt eftersom deltagande ofrånkomligen är förenat med vissa
kostnader. En idé är att hjälpa till med en del av kostnaden snarare än att sponsra till 100%.
Regionens ordförande Peter S berättade att det nu finns en ny regionkommitté men
fortfarande vakanser. Han har själv ett år kvar av sitt uppdrag innan han roterar ut. Att få
upp den nya hemsidan drar ut lite på tiden men arbetet är på gång. Två nya
servicedelegater, Elisabeth och Uffe, har startat på sina tjänarposter. Peter påminner om att
deadline för motioner till servicekontoret är 1:a november. Peter passar också på att
rekommendera läsning av broschyren ”Gruppen - där allting börjar”. Stora Boken som
ljudbok är under produktion. Det finns en diskussion om var ansvaret ska ligga för det
traditionella Gullbranna-konventet, detta har tidigare legat på en enskild AA-grupp.
h. 12:e-stegskommittén
Bengt från Mölndalsgruppen rapporterade om 12:e-stegskommittén. Det här är en informell
kommitté och alla som är intresserade kan delta. Kommittén träffas varannan månad i
Fässbergskyrkan i Mölndal med nästa mötestillfälle kl 17.00 den 23:e oktober. Östra
sjukhuset har öppnat för besök. Det är bra att få med lite yngre AA-medlemmar dit eftersom
de flesta inlagda är under 40 år och många även har andra problem än alkohol. Partillegruppen besöker Östra varannan torsdag, udda veckor och NA besöker på jämna veckor.
Nordhemskliniken och andra avgiftningar är fortfarande stängda för besök pga pandemirestriktioner. Vid dessa besök bör man vara minst 2 personer, gärna olika kön och olika
åldrar.
i.

SOIK
Erik rapporterade från SOIK. Informationsverksamheten har fortlöpt väl och senast igår hölls
en 3 timmar lång information för läkarstudenter. Just information till läkarstudenter har

pågått under en längre tid. Även sjuksköterskestudenter och systembolag hör till de
återkommande informationsuppdragen. SOIK efterlyser fler informatörer. SOIK deltog även
på mässan ”Socialchefsdagarna” vilket var lyckat och ledde till att många bra kontakter
knöts.
j.

Bulletinen
Bengt representerade Bulletinen och meddelade att han själv roterar ut från sitt uppdrag
efter årets slut. De flesta vet troligen inte om att vi har vår egen tidning, inte alltför många
AA-grupper prenumererar på Bulletinen. Det är ständigt problem med att få in bidrag och
Bengt uppmanar alla att sprida detta i grupperna. Man kan skriva en ”delning” helt anonymt
och på så vis hjälpa till att sprida vårt budskap. Ett förslag är att grupper skänker ett ex av
Bulletinen till någon som kommer på sitt första möte.

7. Nomineringar till Kretsen
Inga nomineringar till kretsen hade inkommit. Följande vakanser finns nu: ordförande, vice
ordförande, vice sekreterare och vice webmaster. Det normala förfarandet bör vara att
nomineringar sker skriftligt till kretsen, att sedan kretskommittén skickar ut nomineringarna till
samtliga GSR:er så att ett beslut kan fattas inom grupperna varpå val sker genom röstning på det
närmast efterföljande kretsmötet. Ordförande Torbjörn pratade om det 3:e benet, alltså service
inom AA. Utan ett 3:e ben fungerar inte en 3-bent pall att sitta på och samma är det för
tillfrisknandet inom AA. För gruppens tillfrisknande måste alla tre sidorna av AA-triangeln (eller
pallens alla tre ben) vara på plats: gemenskapen, traditionerna och servicen. Kan problemet med att
fylla servicepositioner ha att göra med nivån på gruppernas traditions-medvetenhet?
8. Val till kretsen
Inget val genomfördes eftersom nomineringar saknades.
9. Nomineringar till regionen
Regionen söker vice ordförande, vice sekreterare och vice webmaster. Dessutom har vi endast fyllt 2
av 3 tjänarposter som servicedelegat och skulle helst även ha en vice servicedelegat. Inga
nomineringar har inkommit från Göteborgskretsen.
10. Övriga frågor
Recovery-nätverket
Göteborgskretsen får email från detta nätverk med uppmaningar om att delta i deras verksamhet.
Det klargjordes att detta nätverk lyder under Göteborgs stad och att syftet är att höja stadens
”recovery-kapital”. AA:s Göteborgskrets kan inte engagera sig i detta pga traditionerna 6 och 10.
Däremot kan SOIK kolla upp om recovery-nätverket kan erbjuda informationsmöjligheter.
Ny ingress
Eftersom ingressen läses som inledning på alla AA-möten så uppmanas kretsens grupper att byta ut
till den nya versionen som redan funnits en tid i USA men som nu alltså även har kommit på svenska.
Skillnaderna mellan den gamla och nya versionen kan tyckas små, men är viktiga. Orden “män och
kvinnor” har bytts ut till ”människor”, ordet ”krav” har bytts ut till ”villkor” och ordet ”frivilliga”
utgår så att det nu står ”Vi är självförsörjande genom egna bidrag”.

A-kretsens mailutskick
Göteborgskretsen står med på A-kretsens utskickslista och vi får därför regelbundet information om
deras kretsmöten och diverse aktiviteter. Göteborgskretsens uppdrag är begränsat till att tjäna de 20
grupper som valt att tillhöra vår krets och vi kan inte delta i sådant som angår andra kretsar.
Oregistrerade kontantnummer för mobiler
Fr.o.m årsskiftet kommer oregistrerade kontantnummer inte längre att vara tillåtna och dessa
nummer kommer alltså att stängas ner. Grupper som har sådana nummer för gruppens
kontakttelefon eller swish-telefon uppmanas att registrera dessa nummer, förslagsvis i GSR:ens eller
gruppens kassörs namn. Man kan sedan anonymisera numret hos operatören så att det inte blir
sökbart. Numret kan sedan vid behov flyttas mellan användare. Kretskommittén kommer att lösa
detta för kretstelefonen innan årsskiftet och förslaget är att numret registreras i kretsens kassörs
namn.
Hur gör vi kretsmötet mer attraktivt?
Under en längre tid har det endast varit mellan 7 och 11 grupper (av Göteborgs totalt 20 grupper)
som deltagit på kretsmöten, just detta möte är det bara 7 grupper närvarande. Några förslag som
nämndes var: mötet måste finnas med i AA-kalendern i god tid innan, kallelsen måste skickas ut i tid,
GSR:er bör regelbundet informera om kretsmöten inom sin egen grupp och på så vis skapa intresse
för andra medlemmar att delta som observatörer och få inspiration till framtida service, fler skulle
komma om inte kretsmötena var så långa, kretskommittén kan besöka grupper som sällan eller
aldrig deltar på kretsmöten och informera om kretsens verksamhet. Diskussionen kommer säkert att
fortgå.
Endags-konvent i Halland
Servicedelegaterna Elisabeth och Uffe informerade om ett nytt initiativ, nämligen ett servicekonvent
i Åsa den 12:e november. Tre separata föredrag kommer vardera att hållas 3 gånger under denna
heldag. Servicekonventet svarar på frågan om varför vi gör service och ämnena för de tre föredragen
är:
*Sjukdomsbegreppet
*Vår Gemensamma Välfärd (förkortad version med utrymme för frågestund)
*Samarbete och Information
Servicedelegaterna har planen att köra samma konvent i alla västra regionens kretsar med start just i
Halland.
11. Nästa kretsmöte
Mötet beslutade att nästa kretsmöte skall hållas lördagen den 14 januari 2023 klockan 11:30. Detta
möte kommer sannolikt också att hållas i Kungsladugårds Kyrka, bekräftelse kommer att postas på
hemsidan och kallelse kommer att skickas ut till GSR:er minst 30 dagar innan mötet. Partillegruppen
tog på sig att ordna fika till detta möte.
Torbjörn som i och med dagens möte roterade ut från service i kretsen avtackades med applåder.
Dagens fika-ansvariga, The English Speaking Group of Gothenburg, tackades också med applåder.

12. Mötet avslutades med Sinnesrobönen.
Serviceposter i Göteborgskretsen
Tjänaruppdrag
Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Vice Sekreterare
Kassör
Vice Kassör
Webmaster
Vice Webmaster
Litteraturansvarig
Kretsrepresentant i regionen

Namn
Vakant
Vakant
Mimmi U
Vakant
Anders D
Lasse
David
Vakant
Bosse I
Björn W

Vid pennan: Johan B (Tillförordnad Sekreterare)
Justerat av: Björn W och Nicklas E

Mandat till
Dec 2023
Dec 2023
Mar 2024
Jun 2024
Maj 2023
Sep 2023

Bilaga 1: Deltagarlista
Namn

Hemmagrupp

Funktion

Torbjörn W

En Dag i Taget

Vice Ordförande i kretskommittén

Johan B

En Dag i Taget

TF Sekreterare i kretskommittén

Lasse

Marklandsgruppen

Vice Kassör i kretskommittén

David

Partillegruppen

Webmaster i kretskommittén

Björn W

Partillegruppen

Kretsrepresentant i regionen

Sebastian

Partillegruppen

Observatör

Nicklas E

Partillegruppen

GSR

Sofia

Sinnesrogruppen

GSR

Bosse

En Dag i Taget

TF GSR; Litteraturansvarig i kretsen

Peter S

Mellerudsgruppen

Ordförande V:a Regionen

Lena S

Marklandsgruppen

Observatör

Robin

Västergruppen Kungsbacka

Observatör

Bengt

Mölndalsgruppen

Vice GSR; Redaktör Bulletinen

P-O

Vårvädersgruppen

Vice GSR

Joakim

Vårvädersgruppen

GSR

Kalle

Vårvädersgruppen

Observatör

Adrian

English Speaking Group

Observatör

Anders H

Marklandsgruppen

GSR

Elisabeth

Sveagruppen Varberg

Servicedelegat

Uffe

Västergruppen Kungsbacka

Servicedelegat

Erik

SOIK Göteborg

SOIK-representant

Tuva

English Speaking Group

GSR

Julia

English Speaking Group

Observatör

Ronald

English Speaking Group

Observatör

Miguel

English Speaking Group

Observatör

