
Protokoll

Regionmöte AA Västra Regionen den 18 mars 2023 kl. 11:30 - 15:00

Skaragruppens lokaler på Rådhusgatan 10, 532 30 Skara

1. Mötet öppnande och de tolv traditionerna läses

2. Presentationsrunda

a. Se bilaga 1 för deltagarlista.

3. Anmälan övriga frågor

4. Godkännande av dagordningen

a. Dagordningen godkändes.

5. Godkännande av föregående mötesprotokoll

a. Föregående mötesprotokoll godkändes utan revideringar.

6. Val av justerare

a. Elisabeth (Varberg) och Ulf (Kungsbacka)

7. Röstberättigade samt yttrandefrihet

a. Mötet beslutade att alla deltagare skulle ha yttrandefrihet. Röstberättigade

blev: tre från kommittén och fem kretsrepresentanter.

8. Inkommen post

a. Servicebladet och Bulletinen.

9. 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 kassörens rapport.

d. Servicedelegater

i. Se bilaga 5 för servicedelegaternas rapport.

e. Förtroenderådet och kommittéer

i. Se bilaga 6 för förtroenderådets och kommittéernas rapporter.



10. Nomineringar till vakanta serviceposter i Västra regionen samt central service

a. Vice regionsordförande

i. Inga nomineringar

b. Vice sekreterare

i. Inga nomineringar

c. Vice webbmaster

i. Inga nomineringar

d. Servicedelgater

i. Inga nomineringar

e. Vice servicedelgater (3 st)

i. Inga nomineringar

11. Val av tjänare till serviceposter i Västra regionen samt central service

a. Vice regionsordförande

i. Inga nomineringar

b. Vice sekreterare

i. Inga nomineringar

c. Vice webbmaster

i. Inga nomineringar

12. Övriga frågor

a. E-post krets-region

i. Sekreteraren fortsätter att sätta ihop en maillista för regionens

grupper. Det är bra om grupperna skapar ett mailkonto som är

knutet till gruppen så att man får relevant information och inte

hamnar i mörkret. Önskar man hjälp med att skapa ett

Google-konto (till exempel) får man gärna höra av sig så kan

regionens sekreterare vara behjälplig med detta.

b. Regionens hemsida och server

i. Mötet diskuterade regionens hemsida och huruvida vi ska ha kvar

den. Tankar som lyftes var att hemsidan har få besökare och det är

något som vi årligen betalar en avgift för och att AA Sverige

dessutom har en hemsida där allt man behöver finns. Mötet

beslutade att hemsidan ska läggas ner (enhälligt beslut). Frågan

lyftes kring hur vi ska göra med all historik/historia som är lagrad på

sidan. Steninge erbjöd att ta med sig en förfrågan till FR om

regionen kan få en mapp på Sharepoint som någon i regionen har

tillgång. Då skulle historiken/vår historia kunna lagras där. Regionen

börjar titta på ett nytt koncept som kan ersätta hemsidan. Linda

föreslog ett Google-konto som ett alternativ. Regionen fortsätter att



titta på möjliga lösningar och koncept och frågan bordläggs till

nästa möte.

c. Kretsarnas rapporter

i. Frågan gällande vad som ska stå med i kretsarnas rapporter har lyfts

och eftersom alla gör lite olika så påbörjas arbetet med att ta fram

enmall. Björn mailar GBG-kretsens befintliga mall till sekreteraren

och vill övriga ha med sig andra förslag till nästa möte så är det

välkommet. Frågan bordläggs till nästa möte.

d. Servicekonvent

i. Willy rapporterade om servicekonventets upplägg. Det behövs folk

som gör service på konventet. Sista anmälningsdag är söndagen

den 26 mars 2023.

e. Kostnader för utskick ommotioner och strukturförändringen

i. Ulf (servicedelgat) har lagt ut för porto för utskick av motioner och

förslag till strukturförändringen och önskar ersättning för detta.

Godkändes enhälligt av mötet.

f. Reseersättning

i. Förtroenderådet har beslutat att reseersättningen ska höjas från

18,50 kr till 25 kr. Så hädanefter när ni skriver er reseräkning så är det

25 kr ni ska skriva.

13. Strukturförändringen

a. Mötet diskuterade den föreslagna strukturförändringen.

14. Motionerna

a. Kretsarna har lämnat in sina svar som servicedelegaterna tar med sig till

servicekonferensen.

15. Nästa möte

a. Nästa möte är den 10 juni 2023 kl. 11.30 - 14.00 i Tanumgruppens lokaler i

Tanumshede.

16. Mötet avslutas med sinnesrobönen



Bilaga 1 - Deltagarlista

Namn Grupp och stad Roll på mötet

Willy Sveagruppen (Varberg) Vice kassör (regionen)

Björn Partillegruppen (Göteborg) Ordförande Göteborgskretsen

Håkan Sveagruppen (Varberg) Kassör (regionen)

Peter S Mellerudsgruppen (Mellerud) Ordförande (regionen)

Linda Sveagruppen (Varberg) Sekreterare (regionen)

Steninge Sveagruppen (Varberg) Förtroenderådets representant

Ingrid Sveagruppen (Varberg) TF Kretsrepresentant

Per-Olof Sveagruppen (Varberg) Observatör

Uffe Västergruppen (Kungsbacka) Servicedelegat

Elisabeth Sveagruppen (Varberg) Servicedelegat

Irene Tanumsgruppen Kretsrepresentant

Bengt Mölndal Kretsrepresentant

Sören Skara Observatör

Rasmus Falköping GSR

Ann-Marie Falköping Observatör

Anne Tanumsgruppen Observatör

Grethe Tanumsgruppen Observatör

Knut Tanumsgruppen Observatör

Anna-Lena Trossen (Skövde) TF kretsrepresentant

Lasse Trossen (Skövde) Observatör

Johan Trossen (Skövde) Observatör

Janne Skara Observatör



Bilaga 2 - Rapporter från kretsarna

Rapport från Göteborgskretsen inför regionmötet 18 mars 2023

Grupper

Göteborgskretsen består av 20 AA-grupper. Samtliga har haft fysiska möten sedan

senaste rapporten.

Kretsens arbete

Ett kretsmöte ägde rum 21 januari. 18 deltagare och 9 gs:er med rösträtt. Eftersom kretsen

saknar ordförande så öppnade Björn mötet och valdes till tillförordnad ordförande.

Eftersom Björn också är regionsrepresentant valdes Bengt in som tillförordnad

regionsrepresentant.

Mötet godkände kassörens rapport.

Kretsen saknar för närvarande tjänare på följande poster, ordförande, vice ordförande och

vice sekreterare.

Nästa Kretsmöte kommer att äga rum lördagen 22 april kl 11.30 i Kungsladugårds Kyrka.

12:e-stegskommittén

Har kommit igång igen men för nuvarande är det bara Östra och Nordhem som tar emot

besök.

SOIK

Kommittén för samarbete och information (SOIK) fortsätter med sina aktiviteter.

Regelbundna servicemöten arrangeras ungefär var 6:e vecka.

MVH

Björn W, regionsrepresentant



Rapport från Hallandskretsen

Notera att detta är sammanställt av regionens sekreterare utifrån Hallandskretsens

protokoll (med Hallandskretsens ordförandes godkännande)

● Hallandskretsens ekonomi ser god ut.

● Hallandskretsens kommité för samarbete och information

○ Jonas informerade och ett vissat antal info.träffar har hållits.

● Nomineringar

○ Sekreterare: Ingrid från Sveagruppen. Beslutet var enhälligt.

● Mötet diskuterade förslaget till strukturförändring och motionerna.

● Kretsen har beslutat att milersättningen ska vara 25 kr.

● Nästa kretsmöte är 13:e Maj och Falkenberg 11.00-14.00



Bilaga 3 - Rapport från regionen

Rapport till Regionmöte AA Västra Regionen 230318.

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

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

● Arbetet med vårkonventet 2023 fortskrider.

● Hemsidan och serverns e-post är, för en överblickbar funktionalitet, under

revidering.

● Regionens webbmaster. Vi avvaktar mötets önskan.

● Uppdraget är pågående generellt.

Allt väl!

Peter S. Reg.ordf.



Bilaga 4 - Rapport från kassören

Ekonomisk redovisning 13/ 3 2023 - AA-Västra regionen

Kassarapport

Summa eget kapital vid periodens början 31852,58 kr

Summa eget kapital den 13/ 3 43602,08 kr

Intäkter

Bidrag från regionens kretsar 27224 kr

Övriga intäkter (inkl.ränta) 0 kr

Summa intäkter 27224 kr

Utgifter

Resekostnader 1926 kr

Kontor 3548,50 kr

Avgift servicedelegater 10000 kr

Bidrag Servicekontoret 0 kr

Övrigt 0 kr

Summa utgifter 15474,50 kr

Periodens överskott 11749.50 kr

Kassör: Håkan F



Bilaga 5 - Rapport från servicedelegater

Rapport servicedelegater (230317)

Till regionmötet den 230318

Vi har arbetat aktivt med att diskutera och lyssna in medlemmarnas synpunkter

angående motioner och förslag till förändring av AA Sveriges servicestruktur. Besökt alla

kretsmöten sedan senaste regionmötet. Har också genomfört en skriftlig enkät till

samtliga grupper i regionen och tacksamt mottagit svar och synpunkter från ca 10

grupper.

En VGV genomförd i Falkenberg. Vi jobbar aktivt för att boka fler. Elisabeth deltar i arbetet

med servicekonventet i Flämslätt. Vi har också varit med på ett antal OI-träffar, bl a i

Falkenberg och Kungsbacka samt besökt 2 st möten med den kommitté som arbetar

med nästa Gullbranna-konvent. En positiv erfarenhet, ny hemsida mm!

Mycket har den senaste tiden, av naturliga skäl, kretsat kring förberedelser för

Servicekonferensen. Vi ser fram emot vår första konferens.

Elisabeth & Uffe



Bilaga 6 - Rapporter från förtroenderådet och kommittéer

Rapport från FR till Södra regionen från mötet 25-26/2-23 i Stockholm

FR: Jag berättade om Flämslätt 28-30/4. Thomas Å kom in i FR fr.om. 1/1-23 och som ID

istället för Ray som roterade ut. Thomas blev invald till FRUK. En så kallad banderoll på

hemsidan som reklam för Landsmötet beslutades tas fram.

Thomas valdes till sekreterare för FR.

Landsmötet diskuterades, det verkar vara svårt att hyra skolor i Sundsvall.

Servicekonferensen diskuterades, Presidiet har full kontroll över läget och allt blev klart på

söndagen d.v.s. arbetshäftet skickades ut till alla deltagare.

Ekonomi och budget diskuterades, vi har fortfarande en ansträngd ekonomi.

FRLK: Illustrerade koncept och illustrerade traditioner är under översättning och väntas

vara klara till Landsmötet.

Boken ”För budskapet vidare” är färdigreviderad men det återstår att formatera

word-filen. Förväntas kunna tryckas till Landsmötet.

”AA blir myndigt” är under revidering och förväntas kunna tryckas till Landsmötet.

Vi har fått licens så att vi kan lägg upp ”Dagliga reflexioner” på vår nya hemsida.

”Stora boken” är inläst inklusive berättelser. Ljudet håller på att bearbetas och skall sedan

omvandlas till mp3.filer. Vi hoppas att kunna börja sälja den under våren.

Broschyren ”Treatment Committee Workbook” beslutade FR att den ska översättas. OBS

vi behöver licens för att få sälja den svenska broschyren. Jag mailar snarast till GSO ang.

detta.

Mats J. blev invald i FRLK fr.om. den första april -23.

FRLK:S nästa fysiska möte är i Varberg den 22 april-23.

Nomineringskommittén (FRNK) Steninge O/ Lasse D.

Intervju har hållits med Mats J angående inval i Litteraturkommittén. FRNK förordar att

Mats väljs in.

- Förtroenderådet beslöt enhälligt att välja Mats J till ledamot i FRLK för perioden

230701 – 270630. Mats adjungeras in från 230401

Steninge O. FR och sammankallande för FRLK.


