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Verksamhet FRIK

Det är allmänt känt att många känner till att AA finns , men få vet vad AA är. Detta är
utgångsuppgiften som ger os vår huvuduppgift. Att gör känt för alla som har intresse
eller behov av detta.
Detta gör vi idag med hjälp av våra lokala Informations kommittéer, som genomför
offentliga informationer ute i landet. Uppgifterna kommer från FRIK eller egna
kontakter på lokal nivå. Vi arbetar här med att stötta entusiasmen hos dessa
kommittéer. Vi åker ut och genomför informationssemenarier där det behövs för att få
upp intresset för detta viktiga arbete.. vi hjälper även till för att få igång nya kommittéer
där det saknas.. Vi har senaste året varit ute förlite med dessa seminarier, enligt vår egen
åsikt. Detta är i första hand på grund av kostnadsskäl och vår budget. Det är mycket
viktigt att vi har dessa kommittéer. På grund av erfarenhet vet vi att det behövs eldsjälar
för att detta ska kunna fungera. När eldsjälen roterar ut så så händer det ibland att
kommittén självdör. Då är det viktigt att hitta ny energi. Vi har i alla fall hunnit med ett
par sådana seminarier, varav ett mycket uppskattat i skåne. Det och tidigare seminarier
och arbeten har lett till att region syd fungerar bra nu med offentlig information precis
som övriga Sverige. Vi ser också med glädje på att Gävle trakten och småland har vaknat
till och har nya aktiva infokommittér.
Dessutom så har vi den återkommande helgen som vi kallar OI dagara där alla
kommitttér och övriga intresserade får en rejäl genomgång om vad offentlig information
är. Samt även träffa likasinnade från hela landet. Vi har de senaste två åren varit på ser
vicekontoret. Men i fortsättning bör de spridas för att nå fler intresserade medlemmar.
Frik har också varit AAs representation vid organisation THS-konferensen i Bromma. De
har varit årligen återkommande. Tyvärr fick vi ställa in den senaste för att det var för få
anmälda. Info-kommittén i Göteborg , numera info-kommitté för region Väst hade en
mmycket välbesökt ”THS-konferens i Göteborg. Vi kallar den THS-konferens pågrund av
det effektiva format den fått genom åren. Där träffar vi många professionella från många
yrkesområden. Vi har jobbat emd sjukvården och hade en bra Information med ST –
läkare vid Karolinska Institutet.
Vi har startat ett info rum. Plattformen vi arbetar med nu är mycket effektiv och passar
forum bra. Info forum är ett internet café för informationskommittér.det är ett
internetforum för kommunikation , ställa frågor, dra nytta av gemensamma kontakter,
samla erfarenheter och för att sprida material inom OI organisationen för AA Sverige.
Vi har under åren gjort klart de sk Tv-potten med musik som AA äger rättigheterna till.
Det är faktiskt Stefan F i FRIK som sjungit och spelat in musiken.De ni! Nu kan den efter
FR-beslut läggas ut för användning av AA.
Tidigare år har FRIK annonserat för AA i riksmedia. Vi har fått kraftfullt reducerade
priser och tider för annonser som passat AA. T e x har vi annonserat efter midsommar
och efter jul och nyår. Annonserna har varit i papperstidning men mest på internet typ

Aftonbladet.se.(Sveriges största dagstidning nu) vi har haft enormt stort intresse genom
åren, vilket kan mätas på internetannonserna. Aftonbladet.se har varit rejält
imponerade. Men det har sakta fallit och i år var det nere p så låga nivåer att beslöt att
tillfälligt stoppa annonserandet. Men våra annonser var fortfarande mer besökta än
vanliga. De flesta annonserna också årets har varit av typen sponsrade annonser artiklar
på Aftonbladet.se, första sida. Kontaktkostnaden dvs kronor per unik person som via
annonser gick vidare besökte aa.se var 4,1 sek.. Tidigare har det varit lägre. Vi har också
haft en sponsrad artikel i bilagan –Männens hälsa och livsstil i GP. Den betalades och
genomfördes av FRIK och Västra regionens Informations kommitté gemensamt.
På våra arbetsmöten (6-7 per år) så jobbar vi mycket) med att hitta nya kanaler för att
komma in på , i första hand den professionella sektorn. Vi jobbar även med att förbättra
vårt material för information. Där vi bland annat färdigställt filmerna med Harry Månsus
och Ingemar sköld. Vi har här fått bådas godkännande för användning som vi själva
bestämmer. Kan vara ett bra informationsmaterial internt inom AA. Vi tittar just nnu
ppå en ny broschyr med syfte att snabbt informera om AA och kunna lämnas ut vid OIinformationer på skolor arbetsplatser mm. Den kommer att vara en ersättare till flera
gamla broschyrer liknanade varandra såsom ”AA i ett nötskal”, ”Detta ärAA” m f l.
Mellan mötena pågår nog den större biten av vårt arbete med att ta hand om allt som
kommer in till oss via mejl och telefon. Det svaras på brev, vi skickar ut material till
kommittéerna. Vi hjälper till med kontakter och reportage hos media. Många info
uppdrag kommer in till oss och ska vidare till olika OI kommittéer i landet.
FRIK har en media ansvarig och en media telefon och mejl adress. Stefan Frankel är
media ansvarig och har under året skapat ett nätverk inom AA med mediakunniga
kontakter lokalt i regionerna. Man når dem via FRIK eller Stefan.
Vi har lagt ner mycket arbete på att få listan över alla kommittéerna så aktuell som
möjligt.
Det är lite av vårt arbete under verksamhetsåret. FRIK Består av Ronny L,ithander ,
Gunnar Möller, Stefan Frankel, Hans Marklund, Erland Nilsson. Erland är
sammankallande. Danielle från YPAA är på inval men har satt igång sitt arbete och
Ronny roterar ut den sista juni.
/Ronny Lithander för FRIK

