
                   Protokoll Regionmöte AA Västra  i Skaraborgskretsen
    Rådhusgatan 10 Skara. 2021-11-20 Lördag: Tid:11.30-14.30

                                                         
1. Mötets öppnande. Ordf. Peter.S läste de tolv traditionerna
2. Presentationsrunda. 11 st närvarande

3. Val av tillförordnad Sekreterare. Peter.E Hallandskretsen.
4. Godkännande av dagordning.

5. Röstberättigade samt yttrandefrihet.Alla fick yttrandefrihet, röstberättigade från 
regionen Peter.S. Från kretsarna Peter E, Björn, Bosse R
6. Val av justerare för dagens protokoll. Björn Gbg-kretsen, Willy Hallandskretsen
7. Godkännande av föregående mötesprotokoll.

8. Anmälan övriga frågor:
a.Bordlagd förra mötet. Mejlinglistans funktion.
b.Bordlagd förra mötet. Uppdateringar eller Tolkning av Stora Boken.
c. kretsmöte före regionsmötet.
d .Tjänarbehov.

9. Inkommen post. Servicebladet och Bullentinen.
10. Rapporter. Region, Kretsar, Kassör, Servicedelegater, Förtroenderådet.
Se som bifogade bilagor

11. Nomineringar till vakanta serviceposter i Västra Regionen.
Kassör. Håkan från sveagruppen & Tf vicekassör Willy från sveagruppen, de 
presenterade sig.
12. Val av tjänare till vakanta serviceposter i Västra regionen samt central service
a. Enligt nomineringarna Enhetligt valda.
b. Tillförordnad sekreterare, väljes vid nästa möte.
13. Övriga Frågor. Punkt 8 a. Mejlingslistans funktion, regionen skickar till 
kretsarnas mejladress och all annan mejlning slopas från regionen. b. Ej aktuellt 
förrän USA kommer med uppdatering, se även förtroenderådets rapport. c. Kretsarna 
anmodas att hålla sina kretsmöten innan regionsmötena. d. Sponsra in tjänare, Bättre 
kunskap om traditionerna, VGV, Se över AA:s struktur, Zoom
14. Nästa möte. Falkgruppen Falkenberg 12/2-22 kl 11:30-14:30
15. Mötet avslutas – sinnesrobönen

Tack för ett bra möte.



Rapport Region: Kontakt med tjänare i krets och central nivå för information och samarbete.

Inför Regionmöten. Akut behov av sekreterare. Peter.S Regordf.

Rapport Webbmaster Fredrik. Låter meddela fortsatt viss assistans i uppdraget.

Akut tjänarbehov.

Rapport Västra Regionen 2021-11-16 Servicedelegater

Under hösten har vi hållit i 3 möten med tema Vår Gemensamma Välfärd
Först ut var Hallandskretsen Lördagen  9/10 i Kungsbacka .
Sen var vi till Göteborgskretsen där vi höll mötet i Kungsladugårdskyrkan
Tid för detta är Lördagen 23/10 
Tredje VGV-n var A-Kretsen som hölls i Trollhättan Lördagen 6/11 .
Vi har varit på Göteborgskretsens fysiska möte och även varit på 
Vårvädersgruppens Jubileumsinbjudan som firade 30 år.
Övrigt: Vi får många frågor från medlemmar som undrar.

Kul med Service. 
Per-Olof och Willy

Aktivitetsrapport Steninge Förtroenderådet.

1. FR möte zoom 13/11

2. FRNK möte servicekontoret

3. FRLK möte i Lund 12/11

4. Bifogad vakanslista från FRNK

AA hälsningar:   Steninge.

Rapport Skaraborgskretsen
ifrån med idag den 13 november är Skaraborgskretsen vilande på grund av
vi har endast 2 grupper i Skaraborg som är aktiva och resten är ej närvarande.
service villigheten är noll .
mvh Maria Skaraborgskretsen sekreterare.

Rapport Hallandskretsen inför Regionmötet 211120
Det är väldigt många som fortfarande får Mail från regionen, vi har eller 
kommer informera om arbetet som pågår hos regionen för att åtgärda detta.
Annars inget speciellt att rapportera från kretsen.
Mvh
Elisabeth och Peter
Hallandskretsen kretsrepresentanter.



    
Kretsrapport från A-kretsen - November 2021
A-kretsen har 2 möten/år. Sista mötet var 9 oktober, Lysekilsgruppen
var ansvarliga och mötet var välbesökt. Nästa kretsmöte är 26 februari
i Åmål.A-Kretsen har fått ny kassör, ordförande och sekreterare
Kassör: Kerstin, Stenungsundsgruppen
Ordförande: Lars, Strömstadsgruppen
Sekreterare: Irene, Tanumsgruppen
Grupperna har börjat få tillbaka medlemmarna på mötena, det har också
kommit en del nya medlemmar, både kvinnor, män och yngre folk.
Det har varit ett VGV-seminar med Willy och Peo i Trollhättan och ett
Stora Boken seminar i Tanum, med Knut S som föredragshållare.
Tanumgruppen har startat zoom-möte sista lördagen
i månaden kl 17-18. Kontakt med gruppen kan tas på mail,
info@tanumaa.eu så sänder de ut länk.
Brastadsgruppen har flyttat tillbaka till sina gamla lokaler.
Adress: Prästtorp 136, Brastad
Vänlig AA-hälsning
Irene B    Sekreterare A-kretsen
Rapport från Göteborgskretsen inför regionmötet 20 november 2021
Grupper
Göteborgskretsen består av 20 AA-grupper. Samtliga dessa grupper har nu åtminstone ett fysiskt
möte i veckan. De flesta digitala möten har upphört i och med att de tidigare covid-restriktionerna
släppts.
Kretsens arbete
Ett fysiskt kretsmöte ägde rum i Kungsladugårds Kyrka 4 september. 26 deltagare från 10 olika AA-
grupper deltog. Antal deltagande grupper, GSR:er och observatörer ökade alltså betydligt jämfört
med de tidigare digitala mötena.
Mötet godkände kassörens rapport för andra kvartalet 2021. En nominering till kretsen hade
inkommit och Björn W från Partillegruppen valdes av mötet till ny kretsrepresentant i regionen.
Nya hemsidan är nu online och den presenterades på kretsmötet av webmaster Anders. Hemsidan
är byggd på en plattform från one.com och det finns fortfarande vissa mindre brister som vi arbetar
med leverantörens support för att lösa. Den stora fördelen jämfört med vår tidigare hemsida är att
det inte längre behövs kunskaper i html för att göra förändringar i text-innehållet.
Kretsmötet diskuterade hur vi ska hantera hemsidans schema för AA-möten i de fall då vi saknar
kontaktuppgifter till en AA-grupp och har goda anledningar att tro att något av gruppens aviserade
möten inte längre äger rum. Frågan bordlades till nästa kretsmöte. Arbete pågår för att skaffa
uppdaterade kontaktuppgifter till alla kretsens AA-grupper.
Kretsens ordförande och en av servicedelegaterna kommer att arrangera ett fysiskt möte för Vår
Gemensamma Välfärd. Detta äger rum i Kungsladugårds Kyrka 23 oktober kl 11.00-16.00.
Nästa Kretsmöte kommer att äga rum lördagen 4 december kl 11.30, även detta i Kungsladugårds
Kyrka.
12:e-stegskommittén
Kommittén har under coronapandemin ställt in sina regelbundna möten. Flertalet vårdinrättningar
har inte tagit emot besök från AA.
SOIK
Kommittén för samarbete och information (SOIK) fortsätter med sina aktiviteter. Regelbundna
servicemöten arrangeras ungefär var 6:e vecka. Alla gruppers GSR:er får kontinuerligt information
om SOIK:s verksamhet.
MVH
Johan B
Sekreterare AA Göteborgskretsen






