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Västra Regionen

Protokoll Regionmöte – Falkenberg 2022-03-26

1. Per Olof läser 12-traditioner.

2. Presentationsrunda.

3. Till ordförande valdes Willy och sekreterare, Jonas B

4. Dagordningen godkändes.
5. Röstberättigade är kretsrepr., ordförande,sekreterare,kassör. 

6. Till justerare valdes Ulf och Elisabeth.

7. Föregående protokoll godkändes.

8. Anmälan av övriga frågor.

a. Servicebladets layout.
b. Tid för regions möte
c. Förtroendemöte, när?
d. Elisabeth 3:e benet
e. Roland
f. Hantering av kretsmail
g. Motioner

9. Inkommen post, som kommit , serrviceblad och Bulletinen.

10.Rapporter

Från Elisabeth Hallandskretsen, Björn redovisade protokoll från 
Göteborg, Leif från Trollhättan, redovisning från A-kretsen.

Kassör, Bosse, ekonomin god, saldodags dato, 16 113 kr.

Service delegat, framhåller 5: traditionen som viktig. Service konferens 
är planerad.

Förtroenderådet, Sten Inge. Kortfattade arbetsuppgifter:

Rapporter, Förtroenderådet:
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1. Nominering kommittén`
2. Litteratur kommitté
3. Intervjuer av eventuella representanter i kommittéer, 

för att bli invald.
4. Regionmöte
5. AA-möten
6. Zon-möten
7. Servicebladet
8. Stora Boken, kommer som ljudbok.

11. Vakanta service poster i Västra regionen.

1. Vice regionordförande.
2. Sekreterare, stort behov.
3. Webmaster, Björn jobbar på att hitta en ny.

Samt vice till dessa.
12.Val av tjänare till vakanta service poster i västra regionen, samt central 

service.

a. Elisabeth valdes enhälligt till servicedelegat. 
b. Tillförordnad sekreterare, bestäms vid nästa möte. (Göteborg)

13.Övriga frågor, genomgång.

a. Förtroenderådet, 14–15 Maj
Kretsmöte, under februari månad.
Regionmöte juni 

Rätt planering av möten, som måste komma i en viss ordning.

b. Servicebladet – viktigt läs igenom servicebladet, inför nästa regions 
möte, för att diskutera layout. Gå igenom på mötet. 

c. Kretsmail, kretsarna ser till att rätt info. Går ut till resp. grupp., 
ansvarig GSR.
Skapa en unik mail adress, inom varje grupp.

d. Beslutsmotioner:

1. Förtydliga service handboken, röst, Nej – Halland, AA-
krets, Ja.

2. Motioner, samlas och skickas, alla på en gång, till 
service kontoret
Röst, Ja

3. Lokalisering av servicekontor i Sthlm, röstades, Nej.
4. Tekniskt ansvarig, ex. digitala möte, röst Nej.
5. Direktnomineringar – bör tas bort enl. 

servicekonferensen, röst Ja.
6. Kontinuitet, servicekonferensen – mandattid på två år, 

röst Ja.
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7. Internationella delegater i förtroenderådet – väljs hela 
mandattiden, 4 år.

e. Diskussions motioner

1. Minoritetsgrupper, översyn, 
2. Dela upp östra regionen, Sthlm egen region.
3. Sjukhusansvarig
4. Uppstart av ”pod”, kommitté bildas.
5. Text ingressen, AA:s programförklaring, ändras till 

”Människor” i stället för man och kvinna. 

f. Roland, hade fråga om att utses som servicedelegat, enligt, regler 
och stadgar, var det inte möjligt,  frågan  besvarades med ett,  Nej.

g. 3:e benet, speciell punkt inför nästa möte. 

Viktigt, för hela organisationen och AA i helhet.

Kommande konferens, 3: benet.
Åsljunga 16/9 – 19/9
Stockholm 22/9 – 25/9

14.Nästa Regionmöte ,

Kungsladugård kyrka, Göteborg

2022-06-11,  11:30 – 14:00

15.Mötet avslutades, med sinnesrobönen.  

Jonas B

2022-03-26


