Protokoll
Regionmötet AA Västra Regionen den 10 september 2022 kl. 11.30 - 14.00
IOGT-NTO Templargården på Postgatan 25, Mellerud
1. Mötet öppnades och de tolv traditionerna lästes
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. Iina-Minea (Borås) och Robin (Kungsbacka)
7. Röstberättigade samt yttrandefrihet

a. Mötet beslutade att alla deltagare skulle ha yttrandefrihet.
Röstberättigade blev: tre från kommittén och sex stycken
kretsrepresentanter.
8. Inkommen post
a. Bulletinen är den enda post som inkommit i nuläget.
9. Rapporter
a. Krets
i.

Se bilaga 2 för kretsarnas rapporter.

b. Region
i.

Se bilaga 3 för regionens rapport.

c. Kassör
i.

Ny styrelse och stadgar bekräftad för kassakontot.

ii.

Se bilaga 4 för kassörens rapport.

d. Servicedelegater
i.

Se bilaga 5 för servicedelagaternas rapport.

e. Förtroenderådet
i.

Se bilaga 6 för förtroenderådets rapport.

ii.

Förtroenderådets nästa möte är den 3-4 december 2022.

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

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

Inga nominerade

b. Vice sekreterare
i.

Inga nominerade

c. Vice webbmaster
i.

Inga nominerade

12. Övriga frågor
a. Kallelse regionsmöte
i.

Regionskommittén och servicedelegater har ett
kommittémöte tre veckor innan nästa regionsmöte och
kallelse till (regions)mötet skickas ut två veckor innan.

b. Oregistrerade kontantkort kommer att förbjudas
i.

Från 1 augusti 2022 säljs inte längre oregistrerade kontantkort.
Efter den 1 februari 2023 kommer oregistrerade kontantkort
att tas ur bruk.1 Grupperna uppmanas att registrera sina
kontantkort innan deras befintliga kontantkort tas ur bruk
efter årsskiftet. Regionen kommer att kontakta

1

Anonyma kontantkort inte tillåtna efter 1 augusti 2022

servicekontoret för att höra om det finns rekommendationer
och idéer kring hur grupperna kan göra detta på bästa sätt.
Frågan bordläggs och tas upp igen på nästa möte.
c. Servicekonvent (tidigare kallat Tredje benet)
i.

Willy väljs till sammankallande för kommittén. Vi behöver fler
som gör service på själva konventet så alla behöver gå ut i sina
grupper och hitta servicevilliga medlemmar.

13. Nästa möte
a. Nästa möte blir den 26 november kl. 11:30 - 14:00 i Kungsbacka.
14. Mötet avslutades med sinnesrobönen.

Bilaga 1 - Deltagarlista
Namn

Grupp (stad)

Roll på mötet

Peter

Mellerudsgruppen (Mellerud)

Ordförande Västra regionen

Linda

Sveagruppen (Varberg)

Sekreterare Västra regionen

Elisabeth

Sveagruppen (Varberg)

Servicedelegat Västra regionen

Robin

Västergruppen (Kungsbacka)

TF kretsrepresentant Hallandskretsen

Ingrid

Sveagruppen (Varberg)

Observatör

Sören

(Skara)

Observatör

Uffe

Västergruppen (Kungsbacka)

Servicedelegat Västra regionen

Ulf

Tingbersgruppen (Kungsbacka)

TF Kretsrepresentant

Björn

Partillegruppen (Göteborg)

Kretsrepresentant Göteborgskretsen

Willy

Sveagruppen (Varberg)

Vice kassör Västra regionen

Torbjörn

En dag i taget (Göteborg)

Vice ordförande Göteborgskretsen

Irene

Tanumgruppen (A-kretsen)

Kretsrepresentant A-kretsen

Iina-Minea

Klintgruppen (Borås)

Observatör

Tage

Klintgruppen (Borås)

Observatör

Steninge

Sveagruppen (Varberg)

Förtroenderådets representant

Håkan

Sveagruppen (Varberg)

Kassör Västra regionen

Carina

Mellerudsgruppen (Mellerud)

Observatör

Kåre

(Billingsfors)

Observatör

Irene

Mellerudsgruppen (Mellerud)

Observatör

Thomas

(Åmål)

Observatö

Bilaga 2 - Rapporter krets
Rapport från A-kretsen inför regionens möte i den 10 september 2022
A-kretsen består av AA-grupperna i Dalsland och Bohuslän. Vi hade vårt sista möte den 26
februari 2022, och nästa möte blir 1 oktober i Stenungsund.
Grupperna fungerar överlag väldigt bra inom kretsen. En ny grupp i Smögen har bildats
(Sotenäsgruppen).
Ekonomin är hyfsad och vi har bra kretsmöten med gott engagemang. Vi har 2
kretsmöten i året, 1 på våren och 1 på hösten.
På A-kretsens möte den 26 februari i Åmål var vi 17 personer och 13 grupper
representerades.
A-kretsen har fått ett styre bestående av Ordförande: Lars i Strömstadsgruppen,
Sekreterare: Irene i Tanumsgruppen och Kassör Kerstin i Stenungsundsgruppen.
Vid pennan
Irene, sekreterare i A-kretsen
__________________________________________________________________________________________

Rapport från Hallandskretsen
Inför Regionsmötet i Mellerud lördag den 10/9 -22
Grupprepresentanter
4 grupper, Västergruppen, Tingbergsgruppen, Sveagruppen och Laholmsgruppen.
Observatörer: Willy,Walli och Kjell från Sveagruppen, Lina och Janne från Västergruppen.
Röstberättigade
Samtliga hade yttrandefrihet. Röstberättigade var 3 från Kretsstyrelsen och 4 GSR:er.
Rapporter från grupperna
Sveagruppen stabilt med besökare, servicevilliga och ekonomi.
Västergruppen antal besökare har ökat, serviceviljan har ökat och ekonomin är OK.
Falkgruppen lågt besökarantal. De byter lokal till hösten och jobbar hårt för att få ut
information om detta på olika sätt. Ekonomin är OK.
Tylögruppen antal besökare har ökat och ekonomin har kommit i balans.
Laholmsgruppen och Tingbergsgruppen redovisades muntligt på mötet.

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

HKSoIK
De har haft 2 möten sen senaste kretsmötet. På informationen på Gekås den 31 maj kom
inga besökare. Planen är också att åka runt på de olika gruppernas praktiska möten och
informera om HKSoIK arbete. Kommitten är i behov av tjänare. Nästa arbetsmöte var hos
Tingbergsgruppen i Kungsbacka den 20 /8.
12-stegsarbete
Några grupper har fungerande 12 -stegsarbete på sjukhus och behandlingshem. Alla
jobbar utifrån sin förmåga att sprida budskapet vidare.
Nomineringar och val till krets och region
a. Vice sekreterare i kretsen-inga nomineringar
b. Vice kassör i kretsen-inga nomineringar
c. Vice ordförande i regionen-inga nomineringar
d. Vice sekreterare i regionen-inga nomineringar
e. Vice Webmaster i regionen-inga nomineringar
Övriga frågor
Hur för vi budskapet vidare i grupperna?
En diskussion där alla fick dela med sig om sina erfarenheter.
Ska vi ta upp en tradition för diskussion på kretsmöten?
Lyfts på nästa kretsmöte.
Digitala möten
Förslag att vi har möjlighet att koppla upp oss och medverka digitalt på kretsmöten. Lyfts
på nästa kretsmöte.
Rapport från grupperna till kretskommitten.
Det finns en mall att använda för att lämna in rapporter till kretskommitten. Lyfts på nästa
kretskommittemöte.
Nästa kretsmöte
Lördag den 1/10 kl 11.00-13.00 hos Anna L.
Mötet avslutades med sinnesrobönen
Tack för förtroendet att få göra service / Ann-Sophie

Bilaga 3 - Rapport region
Inför Regionmötet 220910.
Regionkommitten har haft bra kontakt, men en tjänare har haft förhinder.
Detta har försenat vissa uppdateringar på hemsidan.
Uppdatering av information förväntas efter detta Regmöte, innan nästa.
(www.aa-vregion.se).
Jag har fortsatt kontakt med kretsar och central service.
Jag har blivit informerad om hur arbetet med det, till våren 2023,
planerade tredje benetkonventet utvecklar sig.

Jag påminner också Regionen om att:
Förslag/motioner skall vara inkomna till Servicekontoret senast 1/11.
Berättelser till Bulletinen Välkomnas.
Peter.s Regionsordförande.

Bilaga 4 - Rapport kassör
Ekonomisk redovisning 4/9 2022 (AA-Västra regionen)

Kassarapport
Summa eget kapital vid periodens början

24197,33 kr

Summa eget kapital den 4/9

15216,33 kr

Intäkter
Bidrag från regionens kretsar
Övriga intäkter (inkl.ränta)
Summa intäkter

7832 kr
0 kr
7832 kr

Utgifter
Resekostnader

1369 kr

Kontor

444 kr

Bidrag Servicekontoret

15000 kr

Övrigt

0 kr

Summa utgifter

16813 kr

Periodens överskott

-8918 kr

Specifikation från kretsarna
Hallandskretsen

3000 kr

V. Kretsen

4082,40 kr

Göteborgskretsen
Strömstadgruppen
Munkedalsgr.

750 kr

Summa:

7832,40 kr

Skickat till AA-Sverige

15000 kr

Kassör: Håkan F

Bilaga 5 - Rapport servicedelegater
220908
Tillträtt som servicedelegater 1/7. Inga VGV eller andra aktiviteter genomförda under
perioden. Vi har besökt Landsmötet och Gullbranna-konventet, samt kretsmöten i Halland
och Göteborg. Kontakter har tagits för framtida samarbete avseende VGV och
Servicekonvent, samt för att öka samarbetet mellan oss och delegaterna från andra
regioner, för att kunna ta del av hela AA:s erfarenhet mer kontinuerligt. . Att inspirera till
service är en viktig del av vårt jobb. Från Landsmötet kan nämnas att ny hemsida lanseras
under hösten. Samt att den arbetsgrupp som ska ta fram ett skarpt förslag om ev.
förändring av AA Sveriges struktur, kommer att presentera det i december. Arbete pågår
för ett en-dags-konvent med tonvikt på service. Arrangeras av Hallandskretsen.
Elisabeth & Uffe

Bilaga 6 - Rapport förtroenderådet
Vakanser i Central service för AA i Sverige 2022 Augusti:
FR - Vän till AA (icke-alkoholist)
Styrelsen - Föreningen AA i Sverige - 2 suppleanter (inval årsmötet i mars 2023) FRPK Förtroenderådets Policykommitté - 2 st (gärna någon kvinna)
FRLK - Förtroenderådets Litteraturkommitté - 2 st
FRNK - Förtroenderådets Nomineringskommitté - 1 st
FRUK - Förtroenderådets Utbildningskommitté - 2 st
FRIK - Förtroenderådets Samarbete och Informationskommitté - 2 st
FRTK - Förtroenderådets Telejourkommitté Bulletinen - 2 st OBS! nomineringar till
Bulletinen görs direkt till bulletinen@aa.se - - - 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 kvalifikationerna 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 finns i Servicehandboken.
Förfrågningar kan göras till frnk@aa.se
Rapport från FRLK vid Regionsmötet 10/9-22
●

”För budskapet vidare” är färdigreviderad men det behövs omfattande formatering
av word-dokumentet för att den ska kunna skickas till tryckning. Klart?

●

”Illustrerat koncept” lite ändringar måste göras. Klar årsskiftet?

●

”Illustrerade traditioner” är påbörjad ev. klar till årsskiftet.

●

”Stora Boken” är inläst inkl. berättelser. Mats J. har gjort ett fantastiskt arbete med
detta. Det återstår ”tvättning av ljudet” och konvertering till mp3-filer. Klar?

●

”AA blir myndigt” är påbörjad. Väntas bli klar någon gång under nästa år.

●

Den reviderade ”Ingressen” kommer att skickas ut tillsammans med Servicebladet.

FRNK
Den 15/9 möte i Kristianstad för ev. nominering av Eva J till Policykommitté.

