
  

Protokoll för kretsmöte 
AA Göteborgskretsen 

Lördag 4 december 2021 

  Kungsladugårds Kyrka 

 

1. Mötets öppnande 

Mötet öppnades av ordförande Pia som välkomnar alla deltagare och meddelar att fyra personer 
från kretskommittén nu roterar ut efter två års service. Vi bjuder in Gud i rummet med en 
minuts tyst meditation för de alkoholister som fortfarande lider inom och utanför våra rum. 
Därefter läste Pia ansvarighetsdeklarationen. Bosse I läste AA:s 12 traditioner. 

2. Presentationsrunda och deltagarlista 

På mötet deltog representanter från 9 av Göteborgskretsens AA-grupper. Totalt deltog 20 
personer, varav 11 röstberättigade: 8 GSR:er eller tillförordnade GSR:er och 3 medlemmar i 
kretskommittén. (Deltagarlista bifogas, se bilaga 1.) Mötet beslutade om yttrandefrihet för 
samtliga deltagare. 

3. Val av två justerare 

Mötet valde Nicklas E och Sara Sj till justerare. 

4. Dagordning 

Mötet godkände dagordningen. 

5. Övriga frågor  

Pia S anmälde frågan om huruvida Göteborgskretsen ska låta trycka upp en fysisk möteslista.  

6. Rapporter 

a. GSR 
i.) Sara Sj rapporterade från Sinnesrogruppen. Gruppen har endast möten på 

måndagskvällar. Det parallella Zoom-möte som arrangerades under tiden med 
restriktioner är nu nedlagt. Gruppen har gott om tillgängliga sponsorer men inte så 
många nykomlingar. Deltagarantalet är c:a 10 personer per möte. Gruppen har just 
haft sin första talarkväll sedan pandemins start och det lockade 20-25 deltagare. 
Ambitionen är att hålla en talarkväll varje kvartal. 

ii.) Anneli H rapporterade från Marklandsgruppen. Gruppen har 4 möten per vecka. 
Under restriktionerna kunde gruppen dela upp sig på två möten i olika rum. Det 
finns tillgängliga sponsorer men det tenderar att hela tiden vara samma personer.  
Deltagarantalet är i snitt 10-15 personer. Det kommer en del nya men det är ofta 
svårt att få nykomlingar att stanna kvar inom gemenskapen. 

iii.) Bosse I rapporterade från En Dag i Taget. Under tiden med skärpta restriktioner för 
allmänna sammankomster använde gruppen ett rotationssystem vid övertalighet. 
Dessutom erbjöds då deltagande via Zoom. Sedan restriktionerna släppts har vi haft 
en stabil kärntrupp på 10-12 personer. Vi har även fått in flera nykomlingar. 



  

Gruppen har just nu bara ett möte i veckan, på lördagsmorgnar, men har för avsikt 
att inom kort starta ett andra möte på torsdagskvällar kl.20.00.  

iv.) Karin rapporterade från Lundengruppen. Möten erbjuds två gånger per vecka på 
måndagar och torsdagar i Pärlans lokaler. Tidigare övervägdes att lägga ner 
måndagsmötet men deltagarantalet har nu ökat. Gruppen har haft ganska många 
nykomlingar men det är tyvärr ont om sponsorer. 

v.) Anders C rapporterade från Centrumgruppen. Det här är en stor grupp med egen 
lokal. Gruppens välbesökta morgonmöten var under restriktionerna uppdelade i tre 
separata möten, kl 07.00, 08.00 och 09.00. Nu har dock gruppen gått tillbaka till att 
endast ha morgonmöte kl 09.00. Både deltagarantalet och ekonomin försämrades 
under pandemin men har nu successivt börjat förbättras. Det är gott om 
nykomlingar men som alltid en utmaning att få dessa att stanna kvar. Sponsorer 
finns men det tenderar att hela tiden vara samma personer. Gruppens traditionella 
julmöte ställs in i år pga smittorisken.  

vi.) Nicklas E rapporterade från Partillegruppen. Gruppen fungerar mycket bra. 
Deltagarantalet låg tidigare på 6-7 personer vilket gjorde att möte kunde hållas utan 
problem under restriktionerna. Nu har gruppen växt till c:a 12 personer vilket är 
glädjande. Gruppen har som tradition att den som firar en födelsedag bjuder på 
tårta och det har blivit många sådana tillfällen under hösten.  

vii.) Joakim rapporterade från Vårvädersgruppen. Efter en tid med lite rörigt 
mötesschema under pandemin har gruppen nu 3 stabila möten per vecka. Antalet 
deltagare har ökat under hösten. En del nykomlingar har kommit in och tycks stanna 
kvar. Det finns både manliga och kvinnliga sponsorer i gruppen. Gruppen har sin 
egen lokal och även CA håller möten i lokalen. 

viii.) Lena rapporterade från Sisters in Sobriety. Sedan mötesrestriktionerna infördes i 
november 2020 erbjöds endast online-möten via Zoom på både tisdagar och 
söndagar. Sedan augusti har dock de fysiska mötena startat igång igen i Pärlans 
lokaler på söndagar kl 18.00. Zoom-mötena har därmed upphört. Det kommer in en 
hel del nykomlingar och det finns många sponsorer. Deltagarantalet har varit lägst 7 
personer och högst 19 personer under den senaste tiden. Gruppen har nyligen firat 
sitt 10 års-jubileum.  

ix.) Jeremy rapporterade från The English Speaking Group. Gruppen håller fyra möten 
per vecka och bjuder även in till deltagande via Skype då man använder en högtalar-
puck som går runt mellan de som delar. Deltagarantalet är stabilt och brukar ligga på 
minst 10 personer per möte.  

x.) Efter att alla närvarande 9 grupper hade rapporterat påminde ordförande Pia om att 
ändringar i möteslistan på aa.se inte sker automatiskt då man anmäler ändringar till 
kretsens hemsida. Det är alltså viktigt att även göra ändring på aa.se. Pia passade 
också på att tacka Jeremy som vid förra kretsmötet tagit på sig att besöka ett par av 
de grupper som inte brukar delta på kretsmöten. Tack vara det har vi fått in 
uppdaterad kontaktinformation från dessa grupper och även kunnat göra ändringar i 
möteslistan.  

  
b. Kretstelefonen 

Jeremy från English Speaking Group in Gothenburg har haft telefonen sedan senaste 
kretsmötet i september. Det har under perioden inkommit ett 80-tal samtal varav c:a 60% 
varit från anhöriga. Samtalen är ganska jämnt fördelade mellan män och kvinnor. Jeremy har 
använt sig av en uppdaterad telefonlista för att sätta de som söker hjälp i kontakt med 



  

erfarna AA-medlemmar. Jeremy tycker att det var mycket givande att ha det här 
serviceuppdraget under ett kvartal och rekommenderar starkt att fler provar på. Anneli H 
från Marklandsgruppen erbjöd sig att ta över telefonansvaret för den kommande perioden 
och kretsmötet biföll med en applåd.  
 

c. Post 
För tillfället används ordförande Pias hemadress för post till kretsen. Eftersom det mycket 
sällan inkommer post har detta fungerat. Det enda som inkommit sedan sist är 
Servicebladet. 
 

d. Litteraturansvarig 
Bosse I rapporterade att vi säljer mycket litteratur till grupperna. All officiell AA-litteratur 
och broschyrer som finns tillgänglig från aa.se går också att hitta i vårt boklager i 
Vårvädersgruppens lokaler. ”Som Bill Ser Det” går inte att beställa just nu eftersom den 
snart kommer i nytryck. Om grupperna själva hämtar och betalar för böcker så önskar vi att 
ni skriver upp titlar och antal ex så att det blir lättare för oss att hålla koll på lagret. Böcker 
finns även till försäljning under kretsmötet. Pia föreslog att alla grupper som saknar 
servicehandboken ska köpa in den. Där står allt man behöver veta om hur service i AA 
fungerar och kostnaden är endast 25 kr.  
 

e. Kassör 
Kassören Lennart presenterade det tredje kvartalets rapport (se Bilaga 2). Sedan dess har 
saldot gått ner till c:a 10,000 kr pga ett större bokinköp. Lennart passade på att tacka för de 
två åren han har fått göra service som kassör. Mötet godkände kassarapporten. 
 

f. Webmaster 
Kretsens webmaster Anders L rapporterade att vi efter lite inledande strul nu känner att vi 
har bra ordning på nya hemsidan. Det underlättar mycket att fler personer nu kan editera 
hemsidan. Vi har uppmärksammats på att rester av den gamla hemsidan ligger kvar och har 
för avsikt att snarast undersöka och åtgärda detta. Vi ber grupperna att kontrollera att all 
information är korrekt. Det är viktigt att kolla både under Grupper och under Möten 
eftersom detta är olika sidor som måste editeras separat. Vi önskar även tips från grupperna 
om nyheter som kan presenteras under Aktuellt, t.ex. om det tillkommer nya möten eller 
nya möteslokaler.  
 

g. Kretsens regionrepresentant 
Vår regionrepresetant Björn W kunde inte närvara men Pia läste upp en skriftlig rapport som 
han lämnat efter förra regionmötet. Det hänvisades även till mötesprotokollet som finns att 
hitta på aa-vregion.se. Regionens ordförande Peter S berättade att regionens roll är att vara 
en länk mellan kretsar och central service och regionmötena är till för att kretsarna skall 
kunna samarbeta bättre. Peter har suttit som ordförande i 1 år och det återstår 2 år av hans 
serviceuppdrag. Västra regionen består av 4 kretsar: Göteborg, Halland, A-kretsen och 
Skaraborg. För tillfället är tre kretsar aktiva och Skaraborg vilande. Datum för nästa 
regionmöte är 12 februari och platsen är Falkenberg. Regionen har brådskande behov att få 
in nomineringar till tjänarposterna som webmaster och sekreterare. 
 

h. 12:e-stegskommittén    



Ingen representant för kommittén var närvarande. Kommitté-arbetet är vilande eftersom 
avgiftningskliniker och andra vårdinrättningar i dagsläget inte tar emot besökare. 

i. SOIK
Anneli H berättade att hon nyligen har börjat delta i SOIK:s arbete och att nästa SOIK-möte
kommer att äga rum måndagen 6 december kl 17.30 i Oscar Fredrikskyrkans
församlingshem. Alla är välkomna att vara med och lära sig mer om hur vi sprider budskapet
om AA till människor som genom sin yrkesroll kommer i kontakt med alkoholister. SOIK:s
målsegment är för närvarande rättsväsendet. Under den senaste tiden har vi bland annat
informerat på Systembolag och till läkarstudenter.

j. Bulletinen
Ingen representant för Bulletinen var närvarande på mötet. Pia berättade att denna tidskrift
utkommer i 6 ex per år och att årsprenumerationen kostar 160 kr. Torbjörn föreslog att
grupperna kan överväga att teckna prenumeration åt t.ex. tandläkarmottagningar och
vårdcentraler i gruppens närområde.

7. Nomineringar till Kretsen

Tre nomineringar till kretsen hade inkommit. Anders D var nominerad av Marklandsgruppen till 
tjänarposten som kassör. Mimmi var nominerad av Sisters in Sobriety till tjänarposten som 
sekreterare. Viktor var nominerad av En Dag i Taget till tjänarposten som Vice Sekreterare. 
Presentationer från samtliga nominerade hade distribuerats i förväg till alla GSR:er. Vi har 
fortfarande vakanser utan några inkomna nomineringar till posterna som Ordförande, Vice 
Webmaster och Vice Kassör. Anders D var närvarande medan Mimmi inte hade möjlighet att närvara 
pga arbete och Viktor inte kunde närvara pga sjukdom.   

8. Val till kretsen
Samtliga nominerade valdes enhälligt till sina respektive poster i kretskommittén på 2-åriga
tjänaruppdrag fram till december 2023.

9. Nomineringar till regionen
Regionen söker sekreterare och webmaster. Inga nomineringar har inkommit från Göteborgskretsen.

10. Övriga frågor
Skall vi låta trycka upp en ny möteslista?
Torbjörn föreslog ett alternativt tryckt kort med information om de olika AA-gruppernas telefon-
nummer och / eller mail-adresser. Eftersom mötestider och ibland t.o.m. möteslokal kan förändras
på kort varsel skall vi undvika att ha sådan information i tryck. Mötet godkände förslaget och en
budget liknande den vi tidigare har haft för de tryckta möteslistorna, c:a 3600 kr. Kretskommittén tar
på sig uppdraget med målsättning att det skall vara klart lagom till nästa kretsmöte.

11. Nästa kretsmöte
Mötet beslutade att nästa kretsmöte skall hållas lördagen den 19 mars klockan 11:30. Detta möte
kommer sannolikt också att hållas i Kungsladugårds Kyrka, bekräftelse kommer att postas på
hemsidan och kallelse kommer att skickas ut till GSR:er minst 30 dagar innan mötet.
Marklandsgruppen tog på sig att ordna fika till detta möte.
De tjänare som i och med dagens möte roterade ut från service i kretsen avtackades med applåder:
ordförande Pia, kassör Lennart, sekreterare Johan B och vice sekreterare Fabian.
Dagens fika-ansvariga tackades också med applåder: Bosse I, Torbjörn och Sara Sj.



  

 
12. Mötet avslutades med Sinnesrobönen. 
 
Serviceposter i Göteborgskretsen 
 

Tjänaruppdrag Namn Mandat till 
Ordförande Vakant  
Vice Ordförande Torbjörn W Dec 2022 
Sekreterare Mimmi U Dec 2023 
Vice Sekreterare Viktor F Dec 2023 
Kassör Anders D Dec 2023 
Vice Kassör Vakant  
Webmaster Anders L Aug 2022 
Vice Webmaster Vakant  
Litteraturansvarig Bosse I Maj 2023 
Kretsrepresentant i regionen Björn W Sep 2023 

 
 
Vid pennan: Johan B 
Justerat av: Sara Sj och Nicklas E 
 

  



  

Bilaga 1: Deltagarlista 

Namn    Hemmagrupp   Funktion 

Pia S    Sinnesrogruppen  Ordförande i kretskommittén 

Johan B    En Dag i Taget   Sekreterare i kretskommittén 

Lennart S   Centrumgruppen  Kassör i kretskommittén 

Torbjörn W   En Dag i Taget   Vice ordförande i kretskommittén 

Anders L   En Dag i Taget   Webmaster i kretsen 

Anders D   Marklandsgruppen  Observatör 

Jeremy    English Speaking Group  Observatör 

Adrian    English Speaking Group  Observatör    

Nicklas    Partillegruppen   GSR 

Peter    Marklandsgruppen  Observatör 

P-O    Vårvädersgruppen  Observatör 

Lena    Sisters in Sobriety  TF GSR 

Kalle    Vårvädersgruppen  Observatör 

Joakim    Vårvädersgruppen  GSR 

Anders C   Centrumgruppen  GSR 

Peter S    Mellerudsgruppen  Ordförande Västra Regionen 

Sara Sj    Sinnesrogruppen  GSR 

Anneli H   Marklandsgruppen  GSR 

Bosse I    En Dag i Taget   TF GSR; Litteraturansvarig kretsen 

Karin L    Lundengruppen   GSR 
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