
Göteborgskretsen
Kretsmöte 
19/3 2022 i Kungsladugårdskyrkan 

Mötesprotokoll

Antal närvarande: 24 st.
Antal med rösträtt: 11 st.
Antal grupper representerade: 9 st. (av 21)

1. Mötet inleds med "Den heliga Fransiscus bön" och öppnas med "Torontodeklarationen".
2. Presentationsrunda.
3. Val av justerare blir Annelie och Niklas.
4. Föregående protokoll -inga invändningar.
5. Övriga frågor anmäls
a) Uffe från Västergruppen vill dela information om Sjukdomsbegreppet.
b) Tredje Benet.
c) Kretsmöte innan regionsmöte?
d) Frågor kring motionerna?

6. RAPPORTER
a) GSR:er
-Lundengruppen: Aleforshemmet kommer, nykomlingar stannar.
-Partillegruppen: Medlemmar har ökat, likaså antal möten.
-Vårvädersgruppen: Medlemmar ökar, gott om sponsorer.
-Sisters in Sobriety: 10-20 pers/möte. Mycket nykomlingar och gott om sponsorer. Gruppen har firat 10 år.
-Mölndalsgruppen: Allt är lugnt.
-Centrumgruppen: Mycket nykomlingar och sponsorer. Ekonomin är mer stabil.
-En Dag i Taget: Har startat "nykomlingsmöten" med fokus på steg 1-3. Mycket nykomlingar och sponsorer
-Marklandsgruppen: 4 möten/v, 15-25 pers/möte..
-Englishspeaking Group: 4 möten/v, gott om sponsorer. En utmaning dock är att det saknas kvinnliga 
sponsorer, vill starta samarbete med Sisters.

b) KRETSTELEFONEN
Annelie som har haft telefonen har tagit emot 53 samtal, varav endast 5 var från anhöriga. De som ringt har 
varit i åldrarna 18-25 och det har efterfrågats
möten för unga. Annelie har också uppmanat de som ringt att gå in på Kretsens hemsida samtidigt, positiv 
respons på detta.
På Kretsens sida finns också Telefonlistan, den är uppdaterad.
Fredrik tar över telefonen.

c) POST
Endast Bulletinen.

d) LITTERATURANSVARIG
Ej närvarande, men det finns gott om böcker.

e) KASSÖR
Ekonomin är stabil, grupperna har börjat skicka mer pengar. För närvarande är det 16 grupper som skickar till 
Kretsen.
Vid byte av kassör är det problematiskt att använda sig av Kretsens PG-nummer, p.g.a. bankvärldens regler 
och förhållningssätt.
Därför är det Swish som gäller tills vidare.

f) WEBMASTER
Den nya hemsidan har uppdaterats med aktuella maillistor etc. Den nya plattformen som används underlättar 
och gör att det inte längre är så 
tekniskt krävande att vara webmaster.
Anders roterar ut i maj och Kretsen eftersöker ny webmaster.

g) KRETSENS REGIONREPRESENTANT
Regionen skickar numera kallelser etc. till Kretsen som i sin tur ska vidarebefodra till representanten. Stort 
kommunikationsproblem då 



detta har inte gjorts. Webmastern ska kolla på om det går att skapa ett till sk "alias" så att representanten får en
egen mail.

h) TOLFTESTEGSKOMMITTÉN
Restriktionerna har lättat men däremot inte på alla vårdenheter.
Nästa möte hålls i Mölndalsgruppens lokal 24/4.

i) SOIK
Ej närvarande.

j) BULLETINEN
Ett slag slås för att skicka in texter.

7. NOMINERINGAR TILL KRETSEN
Inga nomineringar har inkommit, men Lasse från Marklandsgruppen nominerar sig på plats till vice kassör.
Kretsen består just nu av en kassör, en webmaster, en sekreterare, en litteraturansvarig (ej närvarande) och en 
vice ordförande. 
De som är på plats berättar kort om vad det hade inneburit med en ordinarie/vice och hur det samarbetet hade 
sett ut samt hänvisar 
till Servicehandboken.
Vi gör allt detta tillsammans och när vi hjälps åt blir det inte tugnt.

Webmaster roterar ut i maj och vice ordförande roterar också snart ut. 
När det gäller ordförandeposten så roterar inte vice in automatiskt. Om denna post inte blir tillsatt kommer det 
bli någon form av roterande system bland grupperna, ICKE ÖNSKVÄRT.

8. VAL
Kretsen beslutar att inte låta nomineringen som vice kassör gå ut till grupperna. GSR:er med mandat är på 
plats samt att behovet är övervägande.
Det blir JA till Lasse (grattis!).

9. NOMINERING TILL REGIONEN
Inga nomineringar har inkommit och det är många poster som är vakanta.
En önskan om att gå ut med detta i grupperna, det enda som behövs är tre års nykterhet. All kunskap finns 
redan, man hjälps endast åt.
Elisabeth och Uffe från Västergruppen är båda nominerade till Servicedelegater.

10. MÖTESLISTAN
Det kommer att utformas en ny möteslista där grupperna står med endast kontaktuppgifter, då mötestiderna 
ofta ändras och gör möteslistan inaktuell.
Torbjörn visar ett förslag på folder och kommer också att kontakta den som tidigare hade hand om mallen.
100 st per grupp är önskvärt att beställa när den nya foldern är klar.
I samband med nästa kallelse blir det deadline för grupper som vill stå med i foldern att inkomma med uppgifter.

11. ÖVRIGA FRÅGOR BEHANDLAS

a) Uffe från Västergruppen informerar om ett kompendie som tagits fram gällande sjukdomsbegreppet. 
Servicedelegaterna kommer gärna och håller i det, kanske kan Kretsen anordna?
Det är i föreläsningsformat, tar ca två timmar och det enda som behövs till detta är en whiteboardtavla. 

b) Det kommer att tas upp på nästa Regionsmöte om Tredje Benet i Västra Regionen, samt en eventuell 
särskild kommitté. 
Just nu hålls Tredje Benet endast i Åsljunga, Skåne, men det finns en önskan att ha det även i vår region. 

c) Kretsmötet ska föregå Regionmötena. Vi avvaktar att boka nytt datum för nästa Kretsmöte, så att det blir 
synkat med Regionen. 

d) GSR:er får bli bättre på att lyfta motionerna i sina grupper samt återkoppla till Kretsrepresentanten. 
Även om man håller med eller inte har någon åsikt är det önskvärt.
Vi har ett arv att förvalta i AA och därför är det viktigt med Krets och Region, likaväl på gruppnivå som på 
individnivå.

12. Mötet avslutas med "Sinnesrobönen".

Nästa kallelse kommer skickas en månad före mötet och då är det Sisters som fixar med fikan.



Ekonomisk rapport AA Göteborgskretsen Q1, 2022 
 Avser perioden 1/1 - 31/3 2022 

Kategori Summa av Transaktion Ingående saldo 1 jan-22 14 797 kr
Intäkt 32 431 kr

In frivilliga bidrag 27 541 kr Utgående saldo 31 mar-22 22 133 kr
Centrumgruppen 9 000 kr
Sisters in Sobriety 5 078 kr
Mölndalsgruppen 4 500 kr
Marklandsgruppen 3 600 kr
Klintgruppen 3 000 kr
Sinnesrogruppen 1 048 kr
En dag i taget 660 kr
Hatt kretsmöte 655 kr

Bokförsäljning privat 1 400 kr
nn 1 400 kr

Bokförsäljning grupp 3 490 kr
Centrumgruppen 1 480 kr
Marklandsgruppen 1 000 kr
En dag i taget 630 kr
Sisters in Sobriety 380 kr

Kostnad -25 095 kr
Driftkostnad -4 095 kr

IT Simplelist -619 kr
Fika kretsmöte -750 kr
Nordea avgift -950 kr
IT Hemsida -1 776 kr

Ut bidrag från GBG-kretsen -21 000 kr
AA Sverige -7 000 kr
AA Västra regionen -14 000 kr

Totalsumma 7 336 kr


