
  

Protokoll för kretsmöte 
AA Göteborgskretsen 

Lördag 15 augusti 2020 

  Kungsladugårdskyrkans församlingslokal 

 

1. Mötet öppnades 

2. Presentationsrunda och deltagarlista. 
På mötet deltog representanter från 11 AA-grupper. Totalt deltog 24 personer, varav 14 
röstberättigade: 11 GSR:er och 3 medlemmar i kretskommittén. (Deltagarlista bifogas, se bilaga 1.) 

3. Val av två justerare 

Mötet valde Sara SJ och Susanne till justerare. 

4. Dagordning 

Mötet godkände dagordningen, inklusive förslaget att lägga till punkt 6.j. Bulletinen. 

5. Övriga frågor anmäldes 

Tre övriga frågor anmäldes: a) Tryckt möteslista, b) Avtackning och c) Information om Engelska 
Gruppens workshop. 

6. Rapporter 

a. GSR 
i.) Linnéa rapporterade från YPAA att deltagarantalet hade gått ner till ca 5 personer 

per möte under den tidiga delen av corona-pandemin. Gradvis har folk kommit 
tillbaka till mötena och snittet är nu ca 16 personer. Gruppen fungerar väl. 

ii.) Anastazja rapporterade från Sisters in Sobriety att två online-möten per vecka hade 
startats under corona-pandemin. Det ena online-mötet samtidigt med det fysiska 
mötet på söndagar och det andra online-mötet på tisdagar. Man har noterat en hel 
del nykomlingar på online-mötena. Deltagarantalet varierar från möte till möte men 
är normalt mellan 8-16 personer. Då gruppen har praktiskt möte har det fysiska 
mötet och online-mötet slagits ihop. Man håller avstånd till varandra. 

iii.) Susanne rapporterade från En Dag i Taget att gruppens medlemmar håller avstånd 
från varandra på mötena och att gruppen har fungerat väl under corona-pandemin. 
Deltagarantalet varierar mellan 7-15 med ett snitt på 10 personer per möte. Det har 
varit få nykomlingar. 

iv.) Jan rapporterade från Frölundagruppen att mötena inte kunnat äga rum under 
corona-pandemin. Lokalen lämpar sig inte för att hålla avstånd. 

v.) Björn rapporterade från Partillegruppen att det är 2-6 personer per möte och detta 
är samma som innan corona-pandemin bröt ut. Inga nykomlingar alls under den här 
tiden. 

vi.) Bengt rapporterade från Mölndalsgruppen att deltagarantalet varierar mellan 5-15 
personer per möte. Fler deltagare på torsdagar och färre på söndagar. 



  

vii.) Anders rapporterade från Marklandsgruppen att inga speciella förändringar har 
noterats under corona-pandemin. Gruppen har fortsättningsvis 4 möten per vecka 
med 10-20 personer per möte. Lokalen är rymlig och ger bra möjlighet att hålla 
distans mellan varandra. 

viii.) Anders rapporterade från Centrumgruppen som har 4 möten per dag. Morgon-
mötena är de mest välbesökta med 15-25 deltagare per tillfälle. Deltagarantalet har 
minskat en del på lunch- och kvällsmöten. Centrumgruppen har noterat en hel del 
nykomlingar under senaste tiden och de får även regelbundna besök från olika 
behandlingshem. Gruppen har problem att tillsätta serviceposter för så många 
möten, ändå har det på försök startats två nya tidiga morgonmöten med start kl 
07.00 på måndagar och fredagar. Eftersom Centrumgruppen har sin egen lokal så 
har man behov av diverse reparationer och mindre renoveringsarbeten så en 
”fixargrupp” har satts upp för detta syfte. 

ix.) Christina rapporterade från English Speaking Group. Gruppen har 4 möten per 
vecka och under de första månaderna av corona-pandemin arrangerades online-
möten som löpte parallellt med de fysiska mötena. Allt fler har nu kommit tillbaka 
till de fysiska mötena och online-mötena har därför lagts ned. Det har varit relativt 
få nykomlingar under den senaste tiden. Det är god servicevilja i gruppen och 
ekonomin är god. 

x.) Sara rapporterade från Sinnesrogruppen. Deltagarantalet har varit ganska 
oförändrat under corona-pandemin och varierar mellan 12-17 personer. Den stora 
lokalen ger goda möjligheter till att hålla fysiskt avstånd. Det har inte varit så många 
nykomlingar men det kan bero på att en nykomling kanske inte söker sig till 
meditationsmöten. 

xi.) Tomas rapporterade från Lundengruppen att mötena har fungerat väl under corona-
pandemin. Gruppen praktiserar distansering och medaljutdelningar sker direkt från 
mötesledaren istället för att låta medaljen gå från hand till hand genom rummet. 

b. Kretstelefonen 
Sara från Sinnesrogruppen har haft telefonen sedan senaste mötet för 6 månader sedan. 
Under den här tiden har hon delat på telefon-ansvaret med Valeria. Sara meddelade att 
kontaktlistan med telefonnummer bör uppdateras. Vidare önskade Sara att en skriftlig 
instruktion för hur SIM-kortet kan laddas med mer pengar ska produceras. Sara noterade 
också att Kretstelefonens nummer är det samma som telefonnumret till Vårvädersgruppen i 
möteslistan. Det bör vara två olika nummer. Mötet valde Johan G från En Dag i Taget till 
ansvarig för kretstelefonen fram till nästa kretsmöte. 

c. Post 
Ingen post hade inkommit till kretsen. Under renoveringsarbete har Vårvädersgruppens 
postlåda (som också är Göteborgs-kretsens postadress) så väl som lokalens kodlås tillfälligt 
varit ur funktion. 

d. Litteraturansvarig 
Tjänarposten har varit vakant sedan den tidigare litteraturansvarige, Pia, valdes till 
kretskommitténs ordförande. Kretskommittén har hållit det flytande genom nödvändiga 
bokbeställningar. 
Servicedelegaten Willy önskade att kretsens litteraturansvarige i framtiden skall koordinera 
bokinköp för Gullbränna-konventet. 

e. Kassör 
Kassören Lennart gick igenom ekonomiska rapporten från det föregående halvåret. 
Ekonomisk rapport från första och andra kvartalet 2020 bifogas, se bilaga 2. 



  

f. Webmaster 
Webmaster Jan gav en kort lägesrapport. Arbetet för att göra om hemsidan har legat nere 
under corona-perioden men vi har förhoppningsvis lyckats hålla hemsidan uppdaterad. 

g. Kretsens regionrepresentant 
Regionrepresentanten Tage var inte närvarande, men inget regionmöte har heller hållits 
under corona-pandemin. Nästa regionmöte som är planerat att arrangeras av Skaraborgs-
kretsen har ännu inte schemalagts.  
Servicedelegaten Willy rapporterade att Regionen saknar tjänare på i stort sett alla poster. 
Det finns i nuläget endast en sekreterare som skall rotera ut om 1 år. Tjänarposterna i 
regionen är på 3 år och kravet är också 3 års nykterhet. Ordförande, vice ordförande, vice 
sekreterare, kassör, webmaster och samordnare är samtliga vakanta.  

h. 12:e-stegskommittén 
Bengt rapporterade att kommitténs arbete har varit vilande p.g.a. covid-19. Sjukhus och 
behandlingshem har avböjt besökare från AA.  

i. SOIK 
Anastazja, sammankallande ordförande för SOIK, informerade att kommittén nu har varit 
aktiv i ett år. Många planerade aktiviteter har blivit inställda som ett resultat av corona-
pandemin, t.ex. bokmässan, socialchefsdagarna och information till systembolagspersonal. 
Däremot har informationsmöten för läkarstudenter fortsatt via Zoom med ett tillfälle i april 
och två ytterligare tillfällen bokade under hösten. SOIK håller möten var 6:e vecka och alla är 
välkomna att deltaga. Nästa mötestillfälle är 31/8 kl 17.00-18.30 i Carl Johanskyrkans 
församlingshem. Kommittén har idag en vakans för en sekreterar-post.  
English Speaking Group meddelade att den avser tillsätta en ny tjänarpost för PI (Public 
Information) med syfte att sprida budskapet till engelsktalande personer som kommer i 
kontakt med alkoholister. Anastazja välkomnade ett samarbete med engelska gruppen för 
att även få kontakt med och sprida information till engelsktalande.   

j. Bulletinen 
Bengt rapporterade att tidskriften Bulletinen är ett möte mellan mötena och speciellt viktig 
för de alkoholister som har svårt att komma till fysiska möten. Bengt vädjar om bidrag i form 
av skriftliga delningar som kan publiceras i Bulletinen. En prenumeration på Bulletinen 
kostar 160 kr / år och sex nummer ges ut varje år. Bengt uppmanar grupperna att se till att 
varje grupp prenumererar på minst 1 ex. 

7. Nomineringar till Kretsen 

Anton från Vårvädersgruppen var nominerad till ny Litteraturansvarig.  
Anders L från En Dag i Taget var nominerad till ny Webmaster då Jan roterar ut i och med detta 
kretsmöte. 
 
8. Val till kretsen 

Mötet valde Anton till Litteraturansvarig och Anders L till Webmaster. 

9. Övriga frågor 

a. Tryckt möteslista 
Mötet beslutade att Kretsen skall fortsätta tillhandahålla tryckta möteslistor. På den tryckta 
listan skall det finnas hänvisning till aa.se för information om online-möten. Utroterande 
Webmaster Jan erbjuder sig att fortsätta arbetet med den tryckta möteslistan och kommer 
efter att ha fått en sista input från GSR:er via email att ombesörja ett nytryck. 



  

b. Avtackning 
Mötet tackade avgående Webmaster Jan för ett bra arbete under de gångna två åren. 

c. Information om Engelska Gruppens workshop 
Christina informerade att Engelska Gruppen planerar att hålla en workshop med 
informationsutbyte angående servicestrukturen inom AA. När datum för workshopen har 
bestämts önskar Christina att detta ska annonseras via Kretsen. Dessutom vill den Engelska 
Gruppen hjälpa till på konvent och liknande genom att t.ex. arrangera AA-möten för engelsk-
talande och engelsk AA-litteratur. 
 

10. Nästa kretsmöte 

Mötet beslutade att nästa kretsmöte skall hållas lördagen den 14 november klockan 11:30, 
preliminärt i Kungsladugårdskyrkans församlingslokal. En Dag i Taget ordnar kaffe och fika. 

11. Mötet avslutades med Sinnesrobönen. 

 

 

Vid pennan: Johan B 

Justerat av: Sara SJ och Susanne 

  



  

 

 

Bilaga 1: Deltagarlista 

Namn    Hemmagrupp   Funktion 

Johan B    En Dag i Taget   Vice Sekreterare i kretskommittén 

Pia    Sinnesrogruppen  Ordförande i kretskommittén 

Lennart    Centrumgruppen  Kassör i kretskommittén 

Jan F    Frölundagruppen  GSR; Webmaster i kretskommittén 

Linnéa    YPAA Into Action  Vice GSR 

Anastazja   Sisters in Sobriety  GSR; Ordförande i SOIK 

Susanne   En Dag i Taget   GSR 

Björn W   Partillegruppen   Vice GSR 

Bengt B    Mölndalsgruppen  Vice GSR 

Anders    Marklandsgruppen  Vice GSR 

Willy    Sveagruppen   Observatör; Servicedelegat 

Anders L   En Dag i Taget   Observatör 

Torbjörn   En Dag i Taget   Observatör 

Anders    Centrumgruppen  GSR 

Johan G    En Dag i Taget   Observatör 

Christina C   English Speaking AA Group GBG GSR 

Ronald    English Speaking AA Group GBG Observatör 

Therese    Sinnesrogruppen  Observatör 

Sara SJ    Sinnesrogruppen  GSR 

Susanne   Sisters in Sobriety  Observatör 

Kia    Sisters in Sobriety  Observatör 

Mimmi    Sisters in Sobriety  Observatör 

Annica    Sisters in Sobriety  Observatör 

Tomas    Lunden-gruppen  GSR 

 

  



  

Bilaga 2: Kvartalsrapporter Q1 och Q2 2020 

 

Ekonomisk rapport AA Göteborgskretsen kvartal 1, 2020 

Avser perioden 1/1 - 31/3 2020 

 
Ing Saldo 2020-01-01 

 

IN Frivilliga bidrag 

9 987,33  
 

IN Bokköp 

 

YPAA 855,90 Västergruppen 675,00 
En Dag i Taget 403,00 Vårvädersgruppen 90,00 
Sinnesrogruppen 2 544,00 Engelska gruppen 1 725,00 
Sinnesrogruppen 565,00 Centrumgruppen 1600,00 
Oscar Fredriksgruppen 200,00 YPAA 1165,00 
Centrumgruppen 4 517,00 Vårvädersgruppen 200,00 
Marklandsgruppen 4 200,00 Vårvädersgruppen 290,00 
Sinnesrogruppen 230,00 Marklandsgruppen 1000,00 
Mölndalsgruppen 2 000,00 Mölndalsgruppen 400,00 
Sisters in sobriety 811,00 Vårvädersgruppen 210,00 

 16 325,90 Centrumgruppen 1160,00 
  Sisters in sobriety 3175,00 
  Pia S 800,00 
  YPAA 600,00 
  Vårvädersgruppen 320,00 
  Johan G 240,00 
   13 650,00 

 
UT 
PG Årsavgift + Bet.avg 

 
 

951,50 

 
UT Bokköp 

2020-02-10 

 
 
 

2 519,00 
Fika kretsmöte 22/2 557,00 2020-03-18 9100,00 
Bet.avg 1,60  11619,00 
Bidrag Västra Regionen 8 000,00   
Bidrag AA Sverige 4 000,00   
One Com Årsavg hemsida 645,00   

 14155,10   

 
Utgående saldo 2020-03-31 

 
14189,13 

  

 
  



  

Ekonomisk rapport AA Göteborgskretsen kvartal 2, 

2020 Avser perioden 1/4 - 30/6 2020 

 
Ing Saldo 2020-04-01 

 

IN Frivilliga bidrag 

14189,13  
 

IN Bokköp 

 

YPAA 1197,00 Centrumgruppen 600,00 
Sinnesrogruppen 651,00 Sinnesrogruppen 400,00 
Kungälvsgruppen 1000,00 Vårvädersgruppen 90,00 
En dag i taget 398,00 Vårvädersgruppen 120,00 
S+G Werna 300,00 Vårvädersgruppen 75,00 
Mölndalsgruppen 2 500,00 YPAA 800,00 
Marklandsgruppen 3 000,00 Sinnesrogruppen 755,00 
L Kalen 133,00 Centrumgruppen 1000,00 
Sisters in Sobriety 1160,00 YPAA 200,00 
En dag i taget 527,00 Centrumgruppen 180,00 
Alegruppen 500,00  4 220,00 
Sinnesrogruppen 538,00   

Mölndalsgruppen 2 000,00   
YPAA 475,00   
En dag i taget 429,00   

 14808,00   
 
 
 
 
 
 
 
 

UT 
Bet.avg 

 
1,60 

UT Bokköp 
2020-06-30 

 
8 494,00 

Broschyrer 388,00 2020-06-30 1700,00 
Bidrag Västra Regionen 2 200,00  10194,00 
Bidrag AA Sverige 1100,00   
Bidrag Västra Regionen 5 000,00   
Bidrag AA Sverige 2 500,00   

Bet.avg 1,60   
 11191,20   

 
 
 

Utgående  saldo  2020-06-30 11831,93 
 


