KRETSMÖTE: Krets 5, Östra regionen 20180925

Representerade grupper: Maria Kväll
Malmgården
Soffgruppen
Inre upplevelsegruppen
Värmdögruppen
Nya perspektiv
Swenglish gruppen

Åhörare/observatörer
3 st

Serviceuppdrag:
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Vice sekreterare
Kassör
Vice kassör
Servicedelegat
Servicedelegatsuppleant

Tjänare sedan
20150127
20180828
20170428
20180828
20140726

Namn
Johan
Gunnar
Maria
Anette
Stefan
Rikard
Per
Gert

Närvarande
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej

2015

1. Mötet öppnas
Ordförande öppnade mötet, Ingressen och riktlinjerna för kretsen lästes
2. Närvarande
Närvarande presenterar sig
3. Val av ordförande och sekreterare
Johan valdes till ordförande och Maria valdes till sekreterare.
4. Dagordning
Dagordningen godkändes.
5. Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes.
6. Anmälan frågor att diskutera vid dagens möte
- Motioner till servicekonferens
- Funktionsmail till grupperna
- Anmäl gruppers snigelpost adress till servicekontoret

7. Kvarstående frågor behandlas
Förening för kretsen
Regler som beror på nya penningtvättlagen, säger att även idéella föreningar nu måste ha
ett registreringsnummer. Detta för att kunna göra ärenden på banken. En förening
behöver ha 3 inskrivna medlemmar.
Förslag kommer upp på vice ordförande Gunnar, vice sekreterare Anette och GSR för
inre upplevelsegruppen Beatrice.
Det påpekas att kassören behöver vara inskriven för det kommer underlätta hanteringen.
Därför kommer kassör Stefan, vice sekr Anette och GSR inre upplevelsegruppen Beatrice
ingå i föreningen.
Stefan kollar upp i stadgarna gällande utträdesklausul.
8. Nyanmälda frågor behandlas
Motioner servicekonferensen
Walle berättar att; enskilda medlemmar, en grupp medlemmar eller en mötesgrupp kan
skicka in en motion till servicekonferensen. Det finns 2 typer av motioner man kan lämna
in; beslutsmotioner (def. Inleds med; ”att”) eller diskussionsmotioner.
Motionen kan tex vara att man anser de, i nya översättningen av servicehandboken,
inkomna ”skall” är ett översättningsfel av engelska ”requirements” som eg betyder behov
och inte krav.
Temat man valt för konferensen skall genomsyra den och pratas om vilket inte efterlevs i
Sverige vilket urvattnar arvet istället för förvaltar det.
Sista datumet för inlämnadet av motioner är den 1 december 2018. Varje medlem har rätt
att inkomma med en motion, om man vill framföra sin motion på tex ett kretsmöte för att
få ett beslut om kretsen står bakom en motion är det praktiska mötet den 27 november
2018.
Funktionsmail till grupper
En rekommendation till samtliga grupper är att skaffa en funktionsmail. Det som talar för
funktionsmailen är bla anonymiteten (tex ej känsligt om någon tar återfall) och
rotationsprincipen att inte behöva ändra mailadress varje gång en servicepost ändras.
Om mailadressen läggs ut på AA:s hemsida behövs någon som har som uppgift att
regelbundet kolla mailen. Om någon i behov av hjälp skriver är det viktigt att någon i
gruppen fångar upp och svarar inom rimlig tid, förslag är ett autoreply som innehåller
info om hur när svar kan ske och kontaktinfo till telejouren tex.
Viktigt ha en plan för vem som skall kolla mailen och hur ofta, i Värmdögruppen har 3 st
som öppnar tillgång till mailen.
Det är en bra ingång för en som fortfarande lider och vill ha en första kontakt.

Malmgårdsgruppen har gruppepost-adress kopplad till en egen hemsida, som
webbansvarig kollar av. Inkomna mail och trafik på hemsidan rapporteras som en punkt
på praktiska möten.
-

Krets 5 har en egen gmailpostlåda; kretsfemostraregionen@gmail.com.

9. Tradition 5 – Föra budskapet vidare
- Capio Maria torsdagar kl 13 samordnare är John och Viktor. Ordförande Johan har
inbjudit dem komma till krets för att informera om arbetet.
- Telejouren går att anmäla sig där som kontaktperson, ledsagare (ta med en nykomling
till möte) gå till praktiskt möte första onsdagen i månaden på servicekontoret för att
anmäla intresse. 1 års nykterhet krävs, hjälp behövs. Praktiskt möte första onsdagen i
månaden. Fråga om platsoberoende telejour; tekniken finns. I Danmark har de provat
och fick sponsring av telebolaget, där inkom problem med tradition 7 att inte ta emot
ekonomiskt bidrag utifrån. Om man skickar mail till telejouren; help@aa.se skall man
få svar inom 12 timmar. Fråga om uppdatering av telelistor hos telejouren
uppkommer, att de borde uppdateras.
Ordf Johan kollar med FRTK (förtroenderådets telekommitté) om platsoberoende
telejour till nästa kretsmöte.
- StockYPAA:s talardag 3 november 2018 10-23:59 i Bullkyrkan Gamla stan.
- Fråga om det tipsas om Swenglish möten då det kommer engelskspråkiga till möten
och det görs i många fall.
10. Förslag och val av tjänare till Krets och Region
- Behov av tjänare; kassör, vice kassör, informationssamordnare samt vice ordförande
from januari 2019
11. Rapport från grupperna
- Soffgruppen; Bra, mycket nykomlingar. De har vuxit ur lokalerna på fredagarna och
försöker hitta större lokal, problem med servicevillighet och stor rotation (svårt med
överlämning)
- Inre upplevelsegruppen; stabil grupp, mycket folk. 11 stegs-konvent den 18 november
2018 kl 8:30 – 14.00 i Forumkyrkan, Serenadvägen 25 vid Nacka Forum
- Höjdargruppen; mycket folk, mycket nykomlingar. Hög servicevillighet, svårt hitta
poster till alla, vid talarmöte svårt med delningstid.
- YPAA lördagar; mycket folk, mycket nykomlingar de går ut och äter tillsammans efter
möte Lite svårare med service. Saknar kassör, inköpsansvarig och talaransvarig.
Talarkonvent den 29 september samt den 3 november 2018. Fråga om hur
nedläggningen av söndagar gick till, det var en lång process som sträckte sig över
månader då inga (i princip) besökare kom och gruppen tog ett beslut efter diskussion
både på praktiskt och gruppsamvetsmöte att lägga ner mötet. Nu håller söndagar
öppet av enskild medlem men kallar sig fortfarande YPAA?
- Malmgårdsgruppen; stabila möten en del vakanser. Ett mindre gäng av betrodda
tjänare byter serviceuppdrag. Lyckat konvent i augusti. Det är problem med lokalerna
eftersom föreningen som driver Malmgården har ekonomiska svårigheter och

-

-

-

behöver hyra ut mer, så då får AAmötena flytta runt till olika rum på gården men det
fungerar. Om föreningen går i konkurs så måste gruppen försöka hitta nya lokaler,
förslag finns på Frälsningsarmén och Högalidskyrkan.
Värmdögruppen; stabil grupp, ”gamla stötar” som gör service. Svårt komma in i
gruppen och svårt hitta nya servicevilliga. Skall ta upp detta på gruppsamvetsmöte.
Nykomlingar kommer men försvinner vidare sedan.
Nya perspektiv; grupp med varm stämning som tar väl hand om nykomlingar. Ibland
problem med att ingen öppnar.
Swenglish; bra grupp, 8 möten per vecka. Många som semestrar i Sverige som
kommer på möte. Gruppen är lösningsorienterad, har bra kassa och många som vill
göra service. De vill samla/ha info om engelsktalande som vill göra 12-stegsarbete.
Årets halloweenfest på Nobba brass o nubbe den 26 oktober 2018 kl 17 – 24 blandat
musik med DJ, möte, karaoke och pris till bästa kostym!
Tips till alla att Stockholms stad har nya lokaler till uthyrning billigt tex skolan på
Hornsgatan

12. Kretsfunktionärerna rapporterar
- Ordf Johan har, med servicehandboken, besökt grupperna som ej närvarar på
kretsmötena, nu är alla grupper besökta.
- Gruppen Ett andligt uppvaknande är just nu vilande och har inga möten
13. Kassarapport
- Ingen kassarapport. Ett kontoutdrag kostar 250,- och en inbetalning kostar 75,- enligt
kassören. En av anledningarna till att vi behöver en förening.
14. Servicedelegaten informerar
- Servicedelegatmöte var söndagen 30 september 2018
15. Protokoll från region/frågor till region
- Protokollet har ej hunnit komma då detta möte hålls.
- Det talades om kostnaden för kretsens servicedelegater på servicedelegatmötet i
samband med landsmötet bör kretsen stå för.
- StockYPAA möte
- SISSA info
- Brommagruppens stormöte den 17 november 2018 kl 9-16:30 med tema; de tre
legaten
- Inval östra regionens representant i Förtroenderådet, nu skall representanten passera
genom nomineringskommitté och beslutas på servicekonferensen
- VGV bildspel till praktiska möte
16. Nästa möte
- 30 oktober 18:30 GSM
- 27 november 18:30 PM (sista inför inlämnande av motion till landsmöte)

17. Övrigt
Punkt på agendan för SISSA (kvar från föreg möte)

Mötet avslutades med Sinnesrobönen

Maria sekreterare krets 5

