Protokoll från Östra Regionens
Gruppsamvetsmöte den 21 augusti 2021
1. MÖTETS ÖPPNANDE
Ordförande öppnade mötet och vi stillade oss en stund. Vi läste sedan Ingressen,
Traditionerna samt Riktlinjerna för Gruppsamvetsmöten
2. PRESENTATION AV NÄRVARANDE: sammanlagt 8 st
FRÅN KRETSARNA
Krets 1 – Bengt Kretsrepresentant
Krets 2 – Hans Ordförande
Krets 3 – Håkan W Ordförande
Krets 5 – Anette Sekreterare
Per – Ordförande ÖR
Birgitta – Sekreterare ÖR
SERVICEDELEGATER
Krets 5 – Johan Suppleant
ÖVRIGA
Johan – Observatör
3. ÖVRIGA FRÅGOR ANMÄLS
a) Per – vi är väldigt få, är det ok att avsluta innan kl 15? SVAR: JA
b) Håkan - SISSAA
c) Per – Hur ser kretsarna på Regionens vara/icke-varande?
d) Johan – problem med en grupp i krets 5

4. GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Dagordningen godkändes
5. GENOMLÄSNING AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Sekreteraren drog en sammanfattning ur protokollen för föregående RM och GSM
6. ÖVRIGA FRÅGOR
a) beslutades under punkt 3
b) SISSAA
Krets 5 har 2 representanter i SISSAA. Under pandemin har verksamheten legat nere i stor
utsträckning. Det är viktigt att vi ger en samlad bild av vad AA är och inte är. Krets 1 2 3 och 5
bidrar ekonomiskt till SISSAA som ansvarar för att informera dem som arbetar med eller
kommer i kontakt med alkoholister. Det finns informationskommittéer i några regioner –
tidigare fanns ÖRIK (Östra Regionens Informations Kommitté) men den las ner och ersattes
av SISSAA (Samarbete och Information StorStockholm Anonyma Alkoholister) som arbetar
mer lokalt.

•

SISSAA bör hållas utanför Regionen. Peter vill lägga ansvaret på kretsarna. Vi hade ett
möte om detta och hoppas på ett till. Går detta åt fel håll? Håller SISSAA på att gå i
graven?

•

Det finns en ny samordnare – Mats. Det är dock inte Ordförande i Regionens uppdrag
att kontakt honom med namnförslag – detta ska komma från kretsarna

•

Hela strukturen är uppbyggd efter ”Slaget vid Järva”. Då bildades rekommendationer
för detta men det känns nu som att kontroll/styrning kommer nerifrån istället för
tvärtom. Det har bildats en kultur kring detta

•

En Samordnare för Regionen ska presentera SISSAA i Regionen. Vi efterlyser
servicevilliga. Jag är gärna med på ett möte i SISSAA

•

SISSAA lever en tynande tillvaro. Vi saknar rapporter från de vi valt in i SISSAA. En
enskild medlem bör inte dra i alla projekt – vi bör släppa taget och sen se vad som
händer

•

Önskvärt med mindre styrning nerifrån. Det hände ingenting i ÖRIK

•

SISSAA är på kretsnivå. Vi behöver en samordnare i Regionen

•

Väldigt rörigt med alla samordnare – hur hänger det ihop egentligen?

•

Vi har kontaktat FRSOIK och de ska kontakta SISSAA och fråga vad de gör. Det är
kretsarna som ska ifrågasätta SISSAA. Viktigt att samma info går ut överallt. Det
informationsmaterial vi fått från FR får inte lämnas ut till någon annan

•

Det kommer att ske en digital Workshop anordnad av FRIK den 4/9 rörande
informationsarbete

•

I SH står följande om Samordnare för Regionen:
Samordnare
Samordnare är länken mellan informatörer och de grupper/kretsar
som har kommittéer för Samarbete och Information och regionen.
Återrapporterar till regionen.

c) HUR SER KRETSARNA PÅ REGIONENS VARA/ICKEVARANDE – OCH BRIST PÅ
TJÄNARE HIT?
• Fråga utroterande tjänare i Kretsarna om de vill göra service i Regionen
• Ordförande i Regionen bör inte sitta på FR:s möten utan någon rösträtt. Jag har
raggat ett namnförslag till ÖR:s representant till FR
• Det gäller att ragga medlemmar som är lämpliga
• Vänta ut vad som sker och låt det falla. Attraktionen ska vara inspirationen. Ingen
alkoholist vill bli styrd. Vad håller AA på med? Finns det något behov av en Regionen?
Jag tror inte vi ska jaga tjänare
• Regionen är inget självändamål
• Mötena funkar ju hur som helst. Den som gnäller mest kan väl koka mest kaffe!
• Alla på mötet ÄR gruppsamvetet. Vi bör våga att lämna poster tomma och vakanta!

•
•

Vi beslutade att på nästa möte koppla upp kassören digitalt
Pga Corona har säkert servicevilligheten gått ner
För Regionen gäller följande:
Ordförande roterar ut
september 2023
Sekreteraren
november 2022
Kassör en
november 2022

d) PROBLEM MED EN GRUPP I KRETS 5
Det råder viss oro för gruppen En dag i taget – är gruppen Traditionsenlig? Den har bl a ändrat i ”Hur
det fungerar” och tagit bort alla hänvisningar till Gud. Frågan har gått till FR som skulle ta upp frågan
på nästa möte
•

Gruppen borde tas bort

•

När skadar man AA? Hur långt ska det gå?

På baksidan av SH står det:

Detta är vi skyldiga AA:s framtid:
Att sätta vår gemensamma välfärd främst,
att slå vakt om enigheten inom vår gemenskap.
För på enigheten inom AA hänger våra liv
och deras liv som kommer efter oss.
7. HUR VÄL FÖR REGIONEN AA:S BUDSKAP VIDARE?
•

Är det Regionens uppgift?

•

På GSM ska vi prata om oss själva – har vi en bra struktur på mötena?

•

Vi har ändrat i texterna utan straff från USA

•

Jag skulle vilja ha fler frågor från VGV istället för punkt 7-10

•

vi kanske kan ändra strukturen för att få lugnare möten

•

Hur strukturerar jag mitt eget uppdrag?

•

Regionens uppgift står i SH:

Regionens uppgift
Regionen är en länk i kedjan mellan grupper, kretsar och Servicekonferensen. Genom
att sammanföra kretsarna i regioner kan servicearbetet utvecklas på följande sätt
• underlätta kontakterna mellan kretsarna
• underlätta att samtliga grupper kommer med i kretssamarbete
• att vara en förbindelselänk mellan grupp, krets och
• underlätta för kretsarna inom regionen att på ett effektivt sätt
tillsammans föra AA:s budskap vidare. (Tradition 5) Regionen
bör för det ändamålet välja en samordnare.
• underlätta för fler medlemmar att delta i servicearbete
• underlätta att medlemmarnas erfarenheter, kunskaper om
service tillvaratas
8.

FÅR KRETSARNA HJÄLP MED SINA PROBLEM?
•

Ja

9. LÄGGER VI NER TILLRÄCKLIG OMSORG VID VAL AV TJÄNARE?
•

Ja, men vi kan bli bättre

10. HUR TAR VI HAND OM NYKOMLINGAR?
•

Vi kan bli bättre.

11. ORDET GÅR RUNT
•

högt i tack – lite nya ingångar – ser fram emot nästa regionmöte

•

bra saker som vanligt – lite svamligt men bra

•

det var fint här – synd att vi inte var fler – öppna diskussioner kan bli virriga – spännande
frågor – vi gör det tillsammans

•

intressant vad som tas upp och hur det fungerar

•

jag behöver självrannsakan och vill kolla mig själv noggrant – tacksam för inspel och feedback

•

skönt med högt i tak – transparens – tror på struktur – i USA använder de f d
servicedelegater och deras erfarenhet

•

roligare än jag trodde – ser fram emot nästa möte

•

hur är AAs struktur tänkt? Vi ordnar ett möte för presidiet

13. AVSLUTNING
Vi bad sedan Sinnesrobönen tillsammans

Vid protokollet
Birgitta
Sekreterare Östra Regionen

