
 

   
 

Anonyma Alkoholister      
Samarbete och Informationskommittén      

Göteborgskretsen     
     

Protokoll 2023-02-27 kl. 17:00-18:30 på Oscar Fredriks församlingshus  

1. Tredjestegsbönen 

2. Presentationsrunda: Lennart, Erik, Håkan från Centrumgruppen. Anders från 
Marklandsgruppen samt Mats, Oscar Fredriksgruppen 

3. Föregående mötesprotokoll 

4. Vi påminde oss om vårt uppdrag 

• 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: Befintliga kunder       

5. Uppföljning av pågående och nya aktiviteter  

• HR-Dagen: fredag 3 mars. Park Avenue Hotel 09.00-14.30 
Håkan, Lennart och Mats  
 

• Aleforsdagen: Träffar är spikade: 6/3, 8/5, 11/9 samt 13/11 kl. 09.00 på Ullevi 
Konferens.  
Lennart och Anders tar måndagen den 6/3  
Bengt och Hans måndagen den 8/5. 
 

• Recovery Nätverket Göteborg.  
Erik och Håkan: måndagen den 6 mars kl: 13–15 i samlingssalen, 
Stadsmissionens lokaler på Stigbergsliden 6. 
 

• Campus Mölndal: Lennart och Erik besöker Psykiriatikurs årskurs 2, 
torsdagen den 9 mars kl 13.00 
 

• Västsvenska Gymnasiet: Eftersom måndagen uteblir, ser det ut som följande: 
Håkan och Lennart: Onsdag 15/3 kl. 09.00  
Erik, Håkan och Mats fredag 17/3 kl. 12.30 
 

• Läkarstudenterna:  
Lennart, Hans och Mats tar onsdagen den 5/4 kl. 09.00-11.30 
 

• Nordhemspolikliniken:  
Lennart och Hans: onsdagen den 5/4 kl. 14.15 – 15.15 



 
• Round Table:  

Lennart, Erik och Håkan: onsdagen den 5/4 kl 18.00 
 

• Psykologiska Institutionen: Vi kommer att få besöka dem under höstterminen 
2023 och karin.grip@psy.gu.se återkommer i slutet av mars om datum. 
 

• Brukarrådet, Östra Sjukhuset: Lennart har kontakt med Jan Linde.  
Inbjudan kommer. 
 

• Stadsmissionen: De har visat intresse till att vi kommer till ett av deras APT-
möten. Håkan har kontakt och återkommer med datum. 

 
6. Övriga bearbetningar, möten och punkter 

• Beroendevårdens framtid: Anders har kontakt med Steve Ottoson för ett ev. 
samarbete. 
 

• Bearbetning av grupperna: var och en i SOIK, tar upp på 
respektives ”Praktiskt möte”, vad vi syssslar med samt bjuder in till SOIK. 
 

7. Nästa möte:  
 

• Måndagen den 10 april, Annandag Påsk. Förslag från två av oss är att vi flyttar 
till den 17 april eftersom den 10 april är Annandag Påsk. Tänk över detta och 
återkom med synpunkt via mail till kommitén. 

 
 
 

Tredjestegsbönen 
 

”Gud, 
jag överlämnar mig till dig, för att du skall forma mig och göra med mig som du vill. Befria mig från 

mitt egos slaveri så att jag bättre kan utföra din vilja. Befria mig från mina svårigheter så att 
segern över dem kan bära vittnesbörd till dem jag vill hjälpa. Om din kraft, din kärlek och ditt sätt 

att leva. Må jag alltid handla enligt din vilja!” 
 

Torontodeklarationen 
 

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

och för det är jag ansvarig! 
 

Sinnesrosbönen 
 

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

mod att förändra det jag kan, 
och förstånd att inse skillnaden! 

 

  


