
Göteborgskretsen
Extrainsatt kretsmöte 2022-07-30
Stigbergsliden 6B (samma lokaler som En dag i taget)

 Mötet hölls i syfte att komma in i ny ”mötesrytm” med möte i första månaden av varje 
kvartal istället för i den sista (senaste kretsmötet hölls i början av juni). 

 Föregående mötesprotokoll är i skrivande stund ännu inte justerat och kan därför inte tas 
upp på dagordningen. 

 Ingen punkt i dagordningen avsattes åt ekonomisk rapport men vice kassör Lasse hade ändå
med sig ett litet underlag vilken bifogas som bilaga till detta protokoll. 

Närvarolista 
Röstberättigade
Torbjörn W (En dag i taget) – vice/tillförordnad ordförande i kretsen samt sekreterare för detta möte
Lasse (Marklandsgruppen) – vice kassör i kretsen
Tuva (English speaking group) – GSR
Johan G (En dag i taget) – vice GSR
Nicklas (Partillegruppen) – GSR
Thomas (Lundengruppen) – tillförordnad GSR
Fredrik (Centrumgruppen) – GSR
Ej röstberättigade 
Erik (SOIK) – observatör 
Kent A (En dag i taget) – observatör
Kent T (En dag i taget) – observatör

1. Mötet öppnas.
Sinnesrobönen läses gemensamt. Fredrik läser de 12 traditionerna. 

2. Dagordningen presenteras och godkännes. 
3. Presentationsrunda.
4. Val av justerare: Nicklas och Fredrik.
5. Övriga frågor anmäles

- Hur kan vi få fler från våra grupper att gå på kretsmöten? Hur gör GSR:er i sina grupper när de 
informerar rapporterar? (Mimmi) 
(Fler övriga frågor dök upp spontant och behandlades nedan)

6. Rapporter 
Kretstelefonen 
Fredrik låter berätta att det har varit ”en ynnest” att få inneha tjänarposten i fråga. Det har under 
tjänarperioden inkommit ungefär 36 samtal. Många anhöriga som har hört av sig samt personer som
aldrig tidigare har varit i kontakt med A.A. Att ha kretstelefonen är ett utmärkt sätt att ”komma ur 
sin bubbla” och ägna sin tid åt att vara till nytta för andra. Om man inte kan svara så är det helt OK 
att istället skicka ett sms eller ringa tillbaka när man är tillgänglig. 
Nästa person att ta telefonen blir Kent T. Fredrik ombesörjer en fullvärdig överlämning. 
Tack för er service, Fredrik och Kent! 

7. Nomineringar till kretskommittén: inga nomineringar.
Torbjörn upplyser om att nästkommande kretsmöte blir hans sista som vice ordförande. Kretsen är i 
behov av ordförande, vice ordförande, vice sekreterare och vice webbmaster. 

8. Övriga frågor behandlas
- Hur kan vi få fler från våra grupper att gå på kretsmöten? Hur gör GSR:er i sina grupper 



när de informerar rapporterar? (Mimmi)
Tuva: English speaking group annonserar i sina interna kanaler (chatt, Skype) en vecka innan 
kretsmötet och välkomnar alla medlemmar att följa med. GSR ber även alla mötesöppnare att 
informera om stundande kretsmöten.
Johan G: En dag i taget har inskrivet i sin mötesmanual punkten ”information till gruppen” under 
vilken GSR/motsv. berättar om kommande kretsmöte och vad som är ”på tapeten”. 
Nicklas: Partillegruppen tar upp info om kretsmöte på angränsande praktiskt möte samt på 
måndagens och fredagens möten innan. Intresset för att följa med till kretsmötet upplevs som lågt 
inom gruppen men det var trots allt på så vis kretsen fick sin nuvarande webbmaster (David)!
Lasse: Marklandsgruppen har länge agerat som en självständig ”cell” och har först på senare tid valt
att ha en stående GSR. Det har även varit en låg grad av servicevilja i gruppen generellt. GSR 
brukar alltid säga att alla är välkomna att medfölja till kretsmöte men får svagt gehör. 
Thomas: Lundengruppen tycker att information från GSR har fungerat bra. En teori är dock att vi 
fortfarande känner efterdyningarna av pandemin och restriktionerna. Grupperna har lagt sin mesta 
energi på att hålla sig själva flytande och inte engagerat sig så mycket i servicestrukturen i övrig. 
Nu när konventen väl börjar starta upp igen (förutsatt att inga nya restriktioner införs) så kanske 
synen på servicestrukturen förändras och fler blir medvetna om vikten av att engagera sig 
(Halmstadskonventet får här lite reklam). 
Fredrik: Centrumgruppen berättar om kretsmöte på sina praktiska möten men gruppen är så stor 
(med ofrånkomligt bildande av sub-grupper) att det nästan är omöjligt att nå ut till alla; GSR:en 
förmår inte att gå på alla 26 möten varje vecka! Det brukar läggas extra energi på att diskutera 
motionerna till Servicekonferensen. En del visar intresse men nästan ingen fullföljer. Det upplevs 
som att det är nog med att bara få serviceposterna lösta lokalt, till att börja med. Ett förslag är att 
försöka göra kretsmötena lite mer attraktiva genom att ha exempelvis ett talarmöte innan eller efter. 
Intressant idé – frågan ska diskuteras på nästa kretsmöte!
- Kontantkortstelefoner kommer att förbjudas. Hur tänker grupperna agera? (Nicklas)
Från och med 1/8 kommer inga nya kontantkort att delas ut och från och med årsskiftet 
kommer det vara förbjudet att ha anonyma abonnemang. Kan detta vara ett potentiellt 
problem för grupperna och anonymiteten i A.A.? 
Torbjörn: problemet är inte större än vad man gör det. Anonymiteten i A.A. (den som nämns i 12:e 
traditionen) handlar om att alla medlemmar ska vara jämbördiga, anonyma medlemmar i den stora 
gemenskapen. Att vilja eller inte vilka gå ut med sitt namn som medlem i A.A. är upp till var och 
en; betänkt exempelvis på medlemmarna i SOIK som öppet presenterar A.A. för utomstående. Att 
vi inom A.A. värnar om varandras integritet och erbjuder en säker plats för oss att prata om 
personliga saker är en typ av anonymitet som snarare kan liknad vid en gemensamt överenskommen
kultur (som det förvisso, med all rätt värnas mycket mycket starkt om). Om någon står angiven på 
ett telefonnummer är således inte i konflikt med 12:e traditionen. Dessutom kan man be sin operatör
att inte lista namnet på numrets innehavare. Gruppen En dag i taget har med vissa problem men 
ändå med framgång lyckats att flytta ett abonnemang från en person till en annan (för Swish) så 
detta är också genomförbart om man vill göra, exempelvis i samband med byte av GSR. 
Eftersom ämnet är viktigt för många grupper och p.g.a. att lagen träder i kraft relativt snart så ska 
det tas upp för diskussion igen på nästa kretsmöte. 
- En fråga om traditionerna i förhållande till ekonomi: kan/bör en grupp anordna en 
”insamling” för en enskild medlem i ekonomiskt trångmål? (Thomas)
En medlem i en grupp har haft så svårt med sin privatekonomi att denne inte har kunnat betala sin 
hyra. En person ur gruppen har då föreslagit (under ett möte) att gruppen kanske kan ”skramla 
ihop” till den nödställde. Detta orsakar viss kluvenhet: fastän viljan finns att hjälpa så undras om det
kan vara ett traditionsbrott. Dylika situationer kan bli vanligare framöver, givet hur 
samhällsekonomin påverkas om omvärldsläget. Gruppen i fråga ska ta upp detta på sitt nästa 
gruppsamvetsmöte. 
Fredrik: om en medlem vill hjälpa en annan medlem så ska detta skötas privat och utan att man 
blandar in gruppen; man ska inte ”blanda påsarna”. Personlig erfarenhet finns av att ha lånat ut 



pengar i liknande lägen – oftast med problem som följd.
Johan G: resonemanget känns igen – bättre att lösa sådana frågor privat mellan enskilda. 
Lasse: är helt för att hjälpa den som behöver men utan att A.A. blandas in. 
Tuva: det är många i English speaking group som är i olika typer trångmål, även ekonomiska men 
detta påverkar inte gruppen som helhet. Det finns tillräckligt med dåliga erfarenheter från personer 
som inlett relationer med varandra som sedan spruckit och orsakat drama. Sådana saker kan orsaka 
att grupper decimeras eller till och med upplöses.
Torbjörn: den 6:e traditionen säger egentligen bara att ”en A.A.-grupp inte ska gå i borgen för, 
bekosta […] andra sammanslutningar eller företag [...]” (den långa versionen av traditionen inleds 
emellertid med att ”Problem med pengar […] kan lätt avleda oss från vårt primära andliga mål.”). 
Däremot vore det konstigt om det fanns en generell uppfattning om att man kan ”gå ner till A.A. 
och fråga om pengar”; så är nog inte gemenskapen tänkt att fungera. A.A. är till sin natur fattig och 
det ska inte finnas några större överskott; dessa ska istället fördelas vidare i strukturen. I litteraturen
står det att föregångsmännen lånade ut en del pengar alkoholister, med varierad framgång. Detta 
som ett led i att ”vara villig att gå hur långt som helst” för att hjälpa andra och sprida budskapet 
vidare, men detta var i en annan kontext och trots allt inte inom ramen för en enskild A.A.-grupp. 
Sådana överenskommelser får ske separat mellan privatpersoner. 

9. Nästa möte blir lördag 8/10. Preliminärt i Kungsladugårdskyrkan klockan 11.30 (mer info 
om detta i kallelsen som kommer en månad i förväg).  

10. English speaking group tar på sig att anordna fika till nästkommande kretsmöte – tack för 
service! Tuva ber att få ta del av den ”inköpslista” som fastställdes vid förra kretsmötet 
(skickas med fördel till grupp-mailen).

11. Mötet avslutas med Helige Franciskus bön samt därefter sinnesrobönen, ståendes, hållandes 
i handen – för den som ville (alla ville).    

Frågor att ta upp på nästa kretsmöte: 

 Kan man göra kretsmötet mer attraktivt genom att exempelvis ha ett talarmöte innan eller 
efter? 

 Känner alla grupper till att kontantkort blir olagliga från årsskiftet?
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