
Anonyma Alkoholister

Protokoll Regionsmötet i Göteborgskretsen

Kungsladugårds Kyrkan på Majgatan 2, Göteborg

2022-06-11 kl. 11:30 - 14:00

1. Mötet öppnas och De tolv traditionerna lästes

2. Presentationsrunda

a. Se bilaga 1 för deltagarlista.

3. Val av tillförordnad sekreterare

a. Linda J valdes till tillförordnad sekreterare.

4. Godkännande av dagordningen

a. Dagordningen godkändes.

5. Röstberättigade samt yttrandefrihet

a. Mötet beslutade att alla deltagare skulle ha yttrandefrihet.

Röstberättigade blev: en för kommittén (ordförande) samt tre

stycken kretsrepresentanter.

6. Val av justerare

a. Elisabeth (Vbg) och Per-Olof (Vbg) valdes till justerare.

7. Godkännande av föregående mötesprotokoll

a. Föregående mötesprotokoll godkändes utan revideringar.

8. Anmälan övriga frågor

9. Inkommen post

a. Bulletinen och Servicebladet.

10. Rapporter

a. Krets

i. Se bilaga 2 för kretsarnas rapporter.



b. Region

i. Se bilaga 3 för regionens rapport.

c. Kassör

i. Se bilaga 4 för regionens ekonomiska rapport.

d. Servicedelegater

i. Se bilaga 5 för rapport från servicedelegaterna.

e. Förtroenderådet

i. Den nya ingressen kommer ut i samband med Servicebladet i

september. CD finns till SB och 12&12. CD är lite förlegat och

frågan om ett mer modernt format har lyfts med GSO.

Inspelningarna kommer starta inom kort och när det är klart

kommer det finnas till försäljning på AA:s hemsida. För mer

information se bilaga 6 för Förtroenderådets fullständiga

rapport.

11. Nomineringar till vakanta serviceposter i Västra regionen samt central

service

a. Vice regionsordförande

i. Ingen nominerad.

b. Sekreterare

i. Linda J (Varberg)

c. Vice sekreterare

i. Ingen nominerad.

d. Webbmaster

i. Anders L (Göteborg)

e. Vice webbmaster

i. Ingen nominerad.

f. Servicedelegat

i. Uffe P (Kungsbacka)

12. Val av tjänare till vakanta serviceposter i Västra regionen samt central

service

a. Sekreterare

i. Linda J valdes till sekreterare.

b. Servicedelegat

i. Uffe P valdes till servicedelgat.

c. Webbmaster



i. Anders L valdes till webbmaster.

13. Övriga frågor

a. Tredje benet: Frågan lyftes gällande om Västra regionen ska

anordna tredje benet. Regionsmötet beslutade att genomföra detta

till våren. Ordförande Peter S är sammankallande.

b. Mötesordning region - krets: Mötet beslutade att regionsmötet ska

ligga sista månaden i kvartalet och att regionsmötet kan anpassa sig

efter eventuella andra mötet som kan påverka. Det är viktigt att

regionsmötet ligger före förtroenderådets möte. Kretsen bör hålla

sitt möte första eller andra månaden i kvartalet.

c. Kretsmailen och regionsmailen: Det är bra om vi förtydligar

mottagare av utskick, t.ex. hela kretsen eller bara kommittén. Det är

fortfarande många grupper som inte skapat några mailadresser.

GBG-kretsen beslutade att de som inte har gruppmail får inte infon.

Detta kan ju vara värt att fundera över och ta upp  i de olika

kretsarna.

d. Allmän information: Grupperna bör se över sin information på AA:s

hemsida så den är aktuell. Detta gäller såväl adress som

mötesinformationen, telefonnummer och ev. bemanning av

jourtelefon. Finns det aktuella personer som AA Sveriges jourtelefon

kan ringa upp om någon i närområdet behöver hjälp. Beslut om att

punkten allmän information hädanefter kommer att tas upp under

punkten rapporter.

14. Nästa möte

a. Nästa möte blir den 10 september kl. 11.30 - 14.00 i Mellerud.

15. Mötet avslutas med sinnesrobönen



Bilaga 1 - Deltagarlista

Namn Grupp Stad Roll på mötet

Björn W Partillegruppen Göteborg Kretsrepresentant

Leif A Partillegruppen Göteborg Observatör

Anders L Partillegruppen Göteborg Observatör

Anna L Västergruppen Kungsbacka Kretsordförande

Hallandskretsen

Ingrid L Sveagruppen Varberg Kretsrepresentant

Hallandskretsen

Linda J Sveagruppen Varberg Tillförordnad

sekreterare

Elisabeth L Sveagruppen Varberg Servicedelegat

Robin H Västergruppen Kungsbacka Observatör

Uffe P Västergruppen Kungsbacka Observatör

Ulf S Tingbergsgruppen Kungsbacka Observatör

Steninge O Sveagruppen Varberg Förtroenderådet

Håkan F Sveagruppen Varberg Kassör

Per-Olof Sveagruppen Varberg Servicedelegat

Willy E Sveagruppen Varberg Servicedelegat

Peter S Mellerudsgruppen Mellerud Regionsordförande



Bilaga 2 - Rapporter från kretsarna

Rapport från Hallandskretsen - Inför Regionsmötet i Göteborg lördag den

11/6-22

● Representanter Kretsmöte 23/4-22

Kretskommitten, 4 grupper, Västergruppen, Tingbergsgruppen,

Sveagruppen och Falkgruppen. Observatörer: Willy, Sveagruppen, Roland

Falkgruppen, Peter E Tylögruppen samt Peter.S Regionsordförande

Mellerud

● Röstberättigade

Samtliga hade yttrandefrihet och 7 röstberättigade

● Rapporter från grupperna

De flesta grupperna verkar stabila, mötena fungerar, hyfsad ekonomi men

få nykomlingar över lag. Falkgruppen letar ny lokal för att öka

deltagarantalet. Rapport saknades från Tylögruppen. Tingbergsgruppen, se

övriga frågor.

● Ekonomi

Jan, kassör redovisade inkomster och utgifter för AA-Hallandskretsen. Ser

bra ut.

● HKSoIK

Kommittén är i stort behov av tjänare. Elisabeth informerade om en idé

som kommittén har, en dag för service, VGV, offentlig information mm.

● 12-stegsarbete

Någon grupp är igång igen efter pandemin på sjukhus och någon i

startgroparna för behandlingshem. Alla jobbar utifrån sin förmåga att

sprida budskapet vidare.

● Nomineringar och val till krets och region

Robin valdes till sekreterare i kretsen, Uffe P nominerades till servicedelegat

i Västra regionen och Linda nominerades till sekreterare i Västra regionen.

Inga nomineringar till vice kassör i kretsen



● Övriga frågor

Tingbergsgruppen har ett ansträngt ekonomiskt läge och ett minskat antal

besökande. Frågan diskuterades om ev ekonomiskt bidrag men varje

grupp bör vara självständiga och mötesdeltagarna får uppmanas att lägga

mer i hatten.

Ulf och Elisabeth praktiserar i Södra regionen i att hålla i tredje benet

servicekonvent. Ambitionen är att arrangera ett tredjebenetkonvent våren

2023 i Västra regionen

● Nästa kretsmöte

Lördag den 9/7 kl 11.00-13.00 hos Tingbergsgruppen i Kungsbacka.

Tack för förtroendet att få göra service. /Ingrid



Rapport från Göteborgskretsen inför regionmötet 11 juni 2022

Grupper Göteborgskretsens består av 20 AA-grupper.  Samtliga grupper har nu

fysiska möten, sedan restriktionerna upphört.

Ett kretsmöte ägde rum den 4 juni i Kungsladusgårdskyrkan. 18 deltagare från 10

olika AA-grupper deltog. Vi noterar att hälften av kretsens AA-grupper deltog på

detta kretsmöte. Mötet godkände kassörens rapport för första kvartalet 2022.

David valdes in som ny webmaster och avgående Webmaster Anders

nominerades till Webmaster för regionen. Nästa Kretsmöte kommer läggas in

extra för att komma i synk med regionens möten, mötet kommer att hållas

digitalt lördagen 30 juli.

12:e-stegskommittén

Arbetar för fullt igen efter pandemin och har regelbundna möten.

SOIK Kommittén för samarbete och information (SOIK)

Det var ingen från SOIK närvarande på mötet.

MVH Björn W Regionsrepresentant AA Göteborgskretse



Rapport från A-kretsen - inför Regionmöte AA Västra Regionen 220611

Vi håller, som sedan tidigare, två kretsmöten om året. Protokoll finns tillgängliga.

Vi har sedan föregående kretsmöte nu en vald kommitte. Ordförande, Sekreterare

och Kassör.

Informationskommittén har varit vilande under pandemin, men beräknar att

starta upp till hösten.

Nästa möte blir i Stenungssund, 1 oktober kl. 11-14.

Ordinarie representant/representanter samt rapport saknade på Regionmötet

220611.

Vid pennan,

/Peter S (Mellerudsgruppen)



Bilaga 3 - Rapport från regionen

Rapport till Regionmöte AA Västra Regionen 220611.

Peter.S Regionordförande Västra Regionen.

Jag har som tidigare varit i kontakt med kretsar och central service,

samt besökt Grupp och Kretsmöten i viss omfattning.

Inkommen post: Servicebladet och Bulletinen, (Berättelser efterfrågas).

Med inkomna valbara nomineringar hoppas jag att vi kan få till,

en väl fungerande vald Regionkommitte.

Email-upplägget är sunt som det är.

Men det är av vikt att utskicken av utskickaren, riktas till lämpliga målgrupper i

strukturen.

Uppdraget är pågående generellt.

Nu under sommaren finns det så många trevliga aktiviteter och konvent.

Glad sommar och allt väl.

/Peter S, regionsordförande



Bilaga 4 - Ekonomisk rapport

Ekonomisk redovisning 22-06-11 - AA-Västra regionen

Kassarapport

Summa eget kapital vid periodens början 18291.63 kr

Summa eget kapital den…   7/06 21197,93 kr

Intäkter

Bidrag från regionens kretsar 13795 kr

Övriga intäkter  (inkl.ränta) 0 kr

Summa intäkter 13795 kr

Utgifter

Resekostnader 847 kr

Kontor 1,70 kr

Bidrag Servicekontoret 10000 kr

Övrigt 0 kr

Summa utgifter 10845,30 kr

Periodens överskott 2906.30 kr

Kassör:  Håkan F



Bilaga 5 - Rapport från servicedelegaterna

Rapport Västra Regionen 2022-06-11 - Servicedelegater

Under våren har vi besökt A-Kretsen på deras Kretsmöte i ÅMÅL. Vidare var vi i

Göteborg på deras kretsmöte där nästan hela kretsstyrelsen har roterat ut och

ersatts med nya medlemmar. Vi har även besökt Hallandskretsen i Falkenberg.

Var på en föreläsning om sjukdomsbegreppet i Kungsbacka som hölls av

Elisabeth L. o Ulf P. Mycket bra genomfört Tack. Bra initiativ.

Vi har gått igenom svaren om motionerna från de kretsar som lämnat in sina

synpunkter och tagit dessa i beaktande till AA-Servicekonferens i april i

Stockholm.

Servicekonferens 2022 i Stockholm:

Vi var mycket spända på att träffa alla servicedelegater fysiskt då pandemin hade

gjort så de 2 första konferenserna 2020 + 2021 blev zoom-möten. Resa med tåg till

STHLM T o RT. 3 dagar på hotell och långa dagar med motioner o diskussioner om

AA-Sverige struktur m.m. Se protokoll AA.se Per-Olof blev invald till presidiet för

Servicekonferensen 2023.

Var på regionmöte i Falkenberg. Elisabeth L. blev vald till Servicedelegat.

Var på Hallandskretsen kretsmöte där Ulf P. Kungsbacka blev nominerad till

servicedelegat för Västra Regionen. Skall tas upp på V. Reg den 11/6.

Kul att göra service!

/Per-Olof o Willy



Bilaga 6 - Rapport från Förtroenderådet

FR; FRLK, FRNK  Rapport till Regionmöte AA Västra Regionen 220611.

Steninge O (Västra Regionen).

Förtroenderådets Litteraturkommitte, FRLK och FRNK.

I samband med FR:s möte 14-15/5-22 möttes alla kommittéer i Solna 220514.

Ärenden, Information, och Förslag som togs upp i FRLK:

”Som Bill ser det” Är reviderad och ute på försäljning. Översättning av

”De Illustrerade Koncepten”, ”De illustrerade Traditionerna”, är på gång.

”Stora Boken”, ”Tolv Steg och Tolv Traditioner”, ”samt Leva Nykter”,  Till att börja

med ska ”Stora Boken” läsas in till mp3 format. FRLK har köpt in div.utrustnng för

detta och inläsning har påbörjats.

Ny ”Ingress är utarbetad av FRLK och godkänd av FR. den nya "Ingressen” skickas

ut till grupperna i samband med nästa servicebladet i september.

FRNK meddelar att alla CV som inkommit under året i samband med våra

intervjuer till nominering av central service kommer att raderas.

Minnesanteckningar FRLK 20220514, Minnesanteckningar FRNK 220514,

samt Protokoll FR 20220514 finns tillgängliga.


