
  
    

Anonyma Alkoholister     

Samarbete och Informationskommittén, Göteborgskretsen    

    
Protokoll 2022-02-28 kl. 17:00-18:30 på Oscar Fredriks församlingshem!    

1. Tredjestegsbönen lästes     

2. Presentationsrunda idag medverkade Puma, Lennart, Bengt, Uffe och Mats 

3. Föregående mötesprotokoll lästes  

4. Vi påminner 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. Aktivitetslistan  

• Campus Mölndal: Mats återkommer när tid fås 

• Brukarrådet Östra, beroendekliniken: Lennart undersöker behov 

• Läkarstudenterna: Nästa möte: torsdag 7/4 2022.   

Vi startar kl. 09.00 (vi ses 08.45) vid varje tillfälle. Via Zoom eller fysiskt på 

Sahlgrenska. Puma, Bengt och Uffe kan medverka. 

• Socialchefsdagarna: 28–29 september 2022. Lennart projektleder detta. Lennart 

kollar med Christoffer om han vill medverka. Erik sköter kontakten med ”kund” 

(förhoppningsvis är Erik tillbaka tills dess). 

• Aleforsdagen: Vi inväntar ny tid och plats.  

• HR-dagen: 22 April Park Aveny hotell 09.00–15.00. Puma, Lennart och Mats. 

Information kommer löpande från Anders W. 

• Systembolaget Landala: avvaktar ny mötestid. Mats har kontakt  

 

6. Övrigt  

• Nya ”kunder”: Beslöts att vi fokuserar på de vi har, såvida ingen efterfrågar oss. 

• Arbetsgrupp.se ett alternativ till vår nuvarande aktivitetslista? Bordlades 

• Information/bearbetning av våra grupper i GBG/Västra Götaland om SOIK  

• AA:s Servicekontor Sthlm: Digital infoträff 19/3 för den som vill. Se AA.se 

• AA Göteborgskretsen: Lördag 19/3 11.30-14.30, Kungsladugårdskyrkan. Vi kan 

bearbeta GSR på plats om Soik, i syfte att få in mer folk i Soik. 

7. Nästa möte: måndag 11 april, Oscar Fredriks Församlingshem. 

 

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

hands, och för det är jag ansvarig.  

 
 


