
   
Anonyma Alkoholister      

Samarbete och Informationskommittén      
Göteborgskretsen     

     
Protokoll 2022-10-10 kl. 17:00-18:30 på Oscar Fredriks forsamlingshus   

1. Tredjestegsbönen och tyst minut för Anneli Hiller   

2. Presentationsrunda: Hans och Uffe ”Sommar” från Marklandsgruppen, Uffe från 
Kungsbacka, Erik från Centrumgruppen och Mats 

3. Föregående mötesprotokoll lästes 

4. Vi påminde oss om uppdraget    

• Vårt enda syfte är att föra budskapet vidare till den alkoholist som fortfarande 
lider.      

• Vi skall informera om vad AA är och inte är, till människor som i sitt dagliga 
arbete, i en eller annan form, kan tänkas komma i kontakt med aktiva 
alkoholister.     

• Målsegment: Rättsväsendet och befintliga kunder          

5. Uppföljning av pågående aktiviteter  

• Vi konstaterade att Campus Mölndal och sjuksköterskeutbildningen är 
samma: Programansvarig Sjuksköterskeprogrammet, Anna Dencker 
anna.dencker@gu.se Tel: 031 - 786 6099. Lennart kontaktar för nästa 
föreläsning. 

  
• Västsvenska Gymnasiet: David Atto är kontaktperson som Mats har kontaktat. 

Vi avvaktar. 
  

• Läkarstudenterna: OBS!!! Föreläsning 21/10. Mats och Erik kan. Någon mer? 
   

• Psykologiska Institutionen: Mats har kontaktat. Fick positivt svar. Jeremy 
återkommer. 

  
• Aleforsdagen: Lennart kontaktar Anders Andersson 0725 14 92 20  

 
• Systembolaget Landala: De önskar ”Life storys” från någon eller några 

kvinnor, även med andra drogproblem. Uffe ”Vinter” frågar Elisabeth om hon 
vill. 

  
• Brukarrådet, Östra Sjukhuset: Lennart har fortlöpande kontakt med Jan 

Linde.  
    
 
 



• Socialchefsdagarna: Puma, Lennart, Erik, Anders W, Uffe ”Vinter”, Bengt och 
Mats medverkade på ett mycket kul och intressant event. Några nya kontakter 
knöts, som Kontigo Care, Fontänhuset med flera. Uppföljning av dessa göres 
snarast. Mats och Lennart träffas om detta. 

  
• Nordhemspolikliniken: Lennart tar kontakt om ny tid.  
   

6. Övriga bearbetningar, möten och punkter som vi pratar om  

• Bearbetning av grupperna i syfte att få fler vänner i SOIK.  
Lennart och Mats  

   
• AA Göteborgskretsen: Erik var där och konstaterade att det är viktigt att gå på 

dessa möten.  
  
   

7. Nästa möte: 12 november kl. 17.00 – 18.30 Oscar Fredriks församlingshem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

Torontodeklarationen 
 

Jag är ansvarig…. 
närhelst, varhelst någon ber om hjälp, vill jag att AA skall finnas till hands,  

och för det är jag ansvarig. 
   

Sinnesrobönen  
Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra.  

Mod, att förändra det jag kan, och förstånd att inse skillnaden.  

   

   


