
Regions möte i Trollhättan 2021-08-21  Anonyma Alkoholister- Västra Regionen. 

1) Mötet öppnades – De tolv traditionerna lästes av reg.ordförande Peter S.                               

Irene är vald till tillförordnad sekreterare för detta möte.

2) Presentationsrunda: 14 deltagare från Hallandskretsen, Göteborgskretsen, A-kretsen, 

servicedelegater och förtroenderådet.

3) Dagordningen godkändes

4) Röstberättigade: 5st. från kretsarna och RK: 2st. Beslutade om yttrandefrihet för alla

5) Kerstin och Willy valdes att justera dagens protokoll.

6) Föregående mötesprotokoll godkändes

7) 5 st övriga frågor anmäldes (se punkt 12)

a) Maillistan

b) gemensamma ”covid-19 regler”

c) modernisering av Storaboken

d) motioner, nytt datum  1 Nov.

e) 60 30 10

8) Inkommen post: Bulletinen, servicebladet och service handboken 2021.

9) Rapporter:

Kretsarna: Peter S. rapporterar från A-kretsen och Skaraborgskretsen, Björn rapporterar

från GBG-kretsen och Peter E.rapporterar från Hallandskretsen. 

b) Kassarapport från Bosse                                                                                                        

c)  Servicedelegater-  Willy rapporterar om servicedelegaternas jobb fram till nu. 

d) Förtroenderådet- StenInge NY från region Väst. StenInge går till vanligt i Svea gruppen 

som tillhör Hallandskretsen. StenInge rapporterade om litteraturkommitens framtida planer. 

Per roterade ut i juli. Vi tackar han för en fantastisk flott insats i service för region Väst.

10) Nomineringar till vakanta serviceposter i Västra Regionen. 

Vice regionordf. Sekreterare, Kassör, Webmaster, samt vice till dessa.

Central service: https://www.aa.se/medlemmar/aa-i-sverige/vi-soker-tjanare

https://www.aa.se/medlemmar/aa-i-sverige/vi-soker-tjanare


Inga nomineringar. Leif, Trollhättegruppen sa sig intressert att rådgiva ev. ny webmaster, då 

han har god kompetanse på det området.

Peter S. och Bosse delte om egna erfarenheter i gruppen ang. service. Per-Olof delte 

information om att strukturen kommer att ses över av förtroenderådet.

11) a) Val av tjänare: Inga nomineringar.  

b) Val av tillförordnad sekreterare nästa möte: Sören. Skaraborgskretsen.

Paus

12) Övriga frågor:

a) Maillistan vem skall motta mail från regionen/kretsen. Kan vi utforma en rutin för detta? 

Frågan bordlades till nästa gång.

b) Hur skall grupperna förhålla sig till Covid -19 nu? Willy informerade om hur 

Sveagruppen gör. Vi får förhålla oss till de regler och anbefallningar som ges från 

Folkhälsomyndigheten. Bruk sunt förnuft, dela erfarenhet med andra grupper i f.eks. 

kretsen och tänk på AA som helhet.

c) NY tolkning av Storaboken  Per-Olof informerade om att copyrighten inte tillhör Sverige, 

så det går inte att ändra hur som helst i denna bok. Denna frågan bordlades till nästa 

gång.

d) Motioner- NYTT datum för inlämning av motioner till förtroenderådet.

NYTT datum är 1 november.

e) Fördelning av 7:e tradition 60 30 10 (NYTT i servicehandboken 2021) 

Grupperna: 

60 till kretsen, 30 till aa-sverige, 10 behåller gruppen efter att omkostningarna är betalda

Kretsen: 

60 till aa-sverige,, 30 till regionen, 10 behåller kretsen efter att omkostningarna är betalda

Regionen: 

10 behåller regionen efter att omkostningarna är betalda, resten går till aa-sverige,

13) Nästa möte: 20/11 2021, Skara kl 11:30-14.30

14) Mötet avslutades med sinnesrobönen

Ett STORT TACK till Trollhättegruppen för god mat och flott service! ;o)

Vid pennan: Irene.

Justerat av Willy och Kerstin



Rapport från Göteborgskretsen inför regionmötet 21 augusti 2021

Grupper

Göteborgskretsens består av 20 AA-grupper. En av dessa grupper har endast haft zoom-möten 

under

pandemin men planerar att under augusti öppna för fysiska möten. Fr.o.m 1 juni då restriktionerna

lättades har våra AA-grupper kunnat hålla fysiska möten med fler än 8 deltagare.

Kretsens arbete

Ett digitalt kretsmöte ägde rum 22 maj. 16 deltagare från 7 olika AA-grupper deltog och det digitala

formatet fungerade bra. Vi noterar att endast 1/3 av kretsens AA-grupper har deltagit på de 

senaste

kretsmötena.

Mötet godkände kassörens rapport för första kvartalet 2021. En nominering till kretsen hade

inkommit och Bosse I valdes av mötet till ny litteraturansvarig. Kretsen har fortfarande en vakans 

på

tjänarposten som representant till regionen. Pernilla P valdes som tillförordnad kretsrepresentant 

till

det kommande regionmötet.

Nya hemsidan är i princip färdigställd. Det som återstår att lösa är arkivfunktionen för gamla

mötesprotokoll och andra dokument som vi anser bör finnas tillgängliga.

Kretsens ordförande och en av servicedelegaterna planerar att arrangera ett fysiskt möte för Vår

Gemensamma Välfärd. Ett troligt datum för detta är 23 oktober, vi återkommer med mer

information.

Nästa Kretsmöte kommer att äga rum lördagen 4 september kl 11.30 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. Digitala informationsträffar har arrangerats till

läkarprogrammet vid Göteborgs Universitet, undersköterske-utbildningen på Campus Mölndal och

till Systembolagets personal.

Med vänlig hälsning Johan B    Sekreterare AA Göteborgskretsen



Hallanskretsen rapport inför Regionmötet 210821

Tylögruppen och skene saknades vi kretsmötet och Anna skall kontakta dem. Beslutades att 

kretsens buffert skall vara 2000kr.

Litteraturkommiten central service behöver folk gärna ungt nytt blod.

12e stegskommiten vilande. SoIK har som mål att hålla ett fysiskt möte i månaden.

Finns inga nomineringar till regionen i nuläget.

Tradition 7 lyftes av Anna, det finns mycket okunskap ute i grupperna vart hattpengarna tar vägen, 

det behövs komma ut info till grupperna.

Gsrerna går ut till grupperna och kollar om det finns behov/önskemål om att kretsen startar ett 

gemensamt zoom konto för kretsen.

Vi skall kolla om vi skall köra vgv dragningar i dagsläget ute i grupperna.

Skapa en gemensam möteslista för kretsen.

Nästa kretsmöte 28/8-21

Mvh   Peter& Elisabeth kretsrepresentanter Hallandskretsen

Kretsrapport från A-kretsen -Augusti 2021                                                                                            

A-kretsen har inte haft något möte efter förra regionsmötet, då det endast är 2 möten per år. Nästa

kretsmöte är 9 oktober, Lysekil är ansvarlig för detta.                                                                          

Grupperna har börjat få tillbaka medlemmarna på mötena, antalet har ökat efter att grupperna fick 

ha 50st i lokalen, om de har kapacitet utifrån gällande covid regler.                                                    

Dalslandsgruppen och Tanumgruppen har lagt ned zoom-mötena.                                                      

Tf. Kretsrepresentant Irene.                                                                                                                  

Skaraborgskretsens Rapport till Regmöte 210821.                                                                               

Vi har kretsordförande och krets sekreterare.  sitter i 2 år och det blir 2 år den 16 /5 -2022

Vi har haft ett digitalt möte den 14/8 -2021

Vi var 4 personer som deltog. Skara gruppen, Lidköping och Centrumgruppen.

Diskussion om Service Villighet är låg eller uselt i Skaraborgs Grupperna

Falbygden är stängd på grund av Corona.

Kretsen kommer åka runt till olika grupperna i Skaraborg och tar kontakt med

gruppen för att föranmäla att kretsen tänker komma dit. Är inställt på grund av

Corona.

skaraborgskretsen kommer åka runt till grupperna för att stötta dessa grupper och föra budskapet 

vidare och prata om Service Villigheten

Skaraborgskretsen har en fråga om Texterna i stora boken är för gammalt språk i vissa texter  hur 

ska man nå de yngre som inte använder detta språk ?

Nästa kretsmöte är 1 vecka före västra regionens möte för att inte det ska krocka med varandra

Mvh  Maria Krets sekreterare                                                                                                      



Kassarapport AA 

Västras Regionmöte 210821 Trollhättan.

Eget kapital 7/5-2021                       15.729.78

Intäkter:  Bidrag från kretsar            23.500.00

Utgifter: Bidrag till servicekontor    20.000.00

Kontorsmaterial                                     449.00

Eget kapital 19/8-2021                     18.780.78

MVH Bosse R                    Kassör V-regionen

Webbmaster Fredriks Rapport inför Regionmötet 210821 Trollhättan.

Inget nytt har hänt sedan sista regmötet.

Viktigt att tillsätta ny Webbmaster snarast. 

Fredrik hjälper oss ännu ett tag och hälsar så gott till alla.

Avrapporterat på telefon till Regordf.

Info ifrån utroterad förtroenderådsrepresentant Per.W:
Sten-Inge Halland har roterat in.
Förändra AA. Förslag eller egna motioner.
Anställningen på Servicekontoret är tillsatt.
Framtida struktur under utredning.
Arbetet med ny hemsida för AA är påbörjat.
God ekonomi med projekt på gång.
Framtida struktur för telejouren?



Vakanser i Central service för AA i Sverige 2021

Augusti:

FR - Östra regionen

FR - Vän till AA (icke-alkoholist)

Styrelsen - Föreningen AA i Sverige - 1 ledamot

Styrelsen - Föreningen AA i Sverige - 1 suppleant gärna från Stockholmsområdet

FRPK - Förtroenderådets Policykommitté - 1 st

FRLK - Förtroenderådets Litteraturkommitté - 2 st (gärna yngre)

FRNK - Förtroenderådets Nomineringskommitté - 2 st

FRIT - Förtroenderådets IT-kommitté - 2-3 st

FRUK - Förtroenderådets Utbildningskommitté - 2-3 st

FRSoIK - Förtroenderådets Samarbete och Informationskommitté - 2 st

FRTK - Förtroenderådets Telejourkommitté - har haft betydande nyrekrytering, men det

behövs alltid er

Internationella delegater - 1 st för inval 20230101

- - -

Namnförslag på tjänare i central service ska vara förankrade och nominerade i respektive

region.

Tala om att du är intresserad av ett visst uppdrag på ett praktiskt möte i din hemgrupp.

Följ med och presentera dig på ett kretsmöte, stöds förslaget går du vidare till regionen.

Beskriv vilken service du gjort tidigare i AA och hur lång nykter tid du har.

Om ditt namn stöds hela vägen, skickar regionen in namnförslaget till

Förtroenderådets Nomineringskommitté.

Förtroenderådets Nomineringskommitté kontaktar dig för en intervju.

Namnet på den kandidat som anses ha de bästa kvali kationerna lämnas till

Förtroenderådet för inval till kommittéerna samt till styrelsen för AA i Sverige.

När det gäller namnförslag till ledamöter i Förtroenderådet och till Internationella

delegater, presenterar Förtroenderådet förslagen på Servicekonferensen för inval.

Mer information kring uppdragen nns i Servicehandboken.



  Närvarande:             

GRUPP/KRETS NAMN FUNKTION

Sveagruppen, Hallandskretsen Willy Servicedelegat

Hallandskretsen Peter E Kretsrepresentant Halland

Hallandskretsen Anna Ordförande Hallandskretsen

Tanumgruppen, A-kretsen Irene RK tillf. Sekreterare

Trollhättegruppen, A-kretsen Johnny Observatör

A-kretsen Peter S RK ordförande

Trollhättegruppen, A-kretsen Gittan Observatör

Stenungsundsgr., A-kretsen Kerstin Observatör

Trollhättegruppen, A-kretsen Bo F Observatör

Hallandskretsen Per-Olof R Servicedelegat

Trollhättegruppen, A-kretsen Ronja Observatör

Trollhättegruppen, A-kretsen Leif Observatör

Sveagruppen, Hallandskretsen StenInge Förtroenderådet

Göteborgskretsen Björn W tillf. Kretsrepresentant GBG


