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Inbjudan till Servicekonferensen 2010

Inbjudan till alla deltagare på AA i Sveriges nittonde servicekonferens.
Servicekonferensen kommer att hållas 9-11 april 2010 på Park Inn, Solna.
Temat för Servicekonferensen: Service - tacksamhet i handling.

Förslag till dagordning 19:e Servicekonferensen

Fredag den 9 april kl 14.00

1 Förtroenderådet hälsar välkommen och öppnar
19:e Servicekonferensen. De Tolv Traditionerna
samt de Tolv Koncepten läses.
2 Fortsatt ledning av Konferensen överlämnas
till konferensordföranden. Riktlinjerna för
Konferensen samt Urkunden läses.
3 a) Inbjudna gäster hälsas välkomna
   b) Konferensdeltagarna presenterar sig
   c) Genomgång av röst- och beslutsförfarande
4 a) Godkännande av kallelse samt dagordning
   b) Val av två justeringsmän att jämte
ordförande justera protokollet
   c) Val av två rösträknare
5 Godkännande av protokoll från SK 2009
6 Övriga frågor anmäles. Inlämnas skriftligt till
sekreteraren senast fredag kl 15.00.
7 Konferensens huvudtema:
Service - tacksamhet i handling.
Talare: Walle S, WSD, Solna.
8 a) Namnförslag till ordförande, vice ordförande
sekreterare och vice sekreterare till 20:e
Servicekonferensen (val § 17 a)
   b) Förslag till huvudtema till 20:e Servicekonferensen (val § 17 b)
   c) Förslag till arrangör av Landsmötet 2011
(val § 14 a)
   d) Namnförslag: ledamöter till FR från Nedre
norra ochVästra regionerna (val § 14 b)
   e) Namnförslag: WSD+WSD suppleant
(val §14 c)
f) FR förslag till ändringar/tillägg till Riktlinjer
för Servicekonferensen
9 Rapporter
   a) Regionerna
   b) Förtroenderådet
   c) Styrelsen för AA i Sverige
   d) Världsservicedelegater
   e) Nordiska delegater
10 Information från FR och kommittéerna

11 Genomgång av arbetsuppgifter till de olika
utskotten:
* Motionerna
* FR förslag ändringar/tillägg till Riktlinjer
för Servicekonferensen
* Koncepten
* Konferensens tema

Lördag den 10 april, kl 09.00

12 I rampljuset:
* FR och dess kommittéer
* Internationella delegater
* Styrelsen för föreningen AA i Sverige
* Bulletinen
* Servicekontoret
13 a) Ekonomisk redovisning
     b) Revisorerna har ordet
14 a) Val av arrangör för Landsmötet 2011
     b) Val av ledamöter i Förtroenderådet
     c) Val av WSD + WSD suppleant
15 Fördelning på arbetsutskott. Avrapportering
i plenum på söndag.

Söndag den 11 april, kl 09.00

16 Presentation av utskottens arbete samt beslut
och uttalanden av Konferensen
17 a) Val av ordförande, vice ordförande
sekreterare och vice sekreterare till 20:e
Servicekonferensen
b) Val av huvudtema för 20:e Servicekonferensen
18 Övriga frågor besvaras
19 Godkännande av Förtroenderådets verksamhet för 2009
20 Konferensdeltagarna får uttala sig om den
19:e Servicekonferensen
21 Avslutningsanförande av Förtroenderådet
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Resor
Delegaternas resor kommer att ersättas efter konferensens slut.
Förtroenderådet och Konferenspresidiet vill vädja om att delegaterna håller nere kostnaderna för resor genom t e x samåkning och
utnyttjande av rabattbiljetter på tåg och flyg.
Förberedelser
För att uppnå ett effektivt utskottsarbete uppmanas delegaterna
att i god tid sätta sig in i konferensmaterialet. De äldre delegaterna
bör vara förstagångsdelegaterna behjälpliga och sätta dem in i hur
Konferensen arbetar.
Konferensledning
Presidiet, som består av Jan-Ola J, WSD, Södra, Sture M, Övre norra
och Urban L, Östra regionerna står till förfogande för ytterligare
information och frågor. De kan nås via e-post: sk2010@aa.se eller
via Servicekontoret.
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Arbetshäftet
Arbetshäftet, inklusive ekonomiska rapporten och bokslutet för 2009
kommer att skickas ut till Konferensens deltagare den 9 mars.
Till Konferensen inbjuds:
• med rösträtt
* landets 21 servicedelegater
* Förtroenderådet
* 1 representant för anställda vid Servicekontoret
• utan rösträtt
* Internationella delegater
* Bulletinen
* Ledamot från styrelsen för föreningen AA i Sverige
* Auktoriserad revisor och föreningsrevisor
* Inbjudna gäster från våra grannländer
Välkomna hälsar
Konferenspresidiet och Förtroenderådet

Motioner inkomna till Servicekonferensen 2010
Motion 1
Hur hantera eventuellt jäv inom AA?
De nyktra alkoholister som utgör Anonyma Alkoholister i Sverige är ingen stor skara. De som tjänar
på olika poster i central och regional service känner
ofta varandra. Det är ur denna begränsade grupp vi
rekryterar många av tjänarna till olika uppdrag och
kommittéer. Bland dessa förekommer av naturliga
skäl många parrelationer.
Hur hanteras en situation där parterna inom en relation har information, kan rösta, eller på annat sätt påverka en fråga utöver det vanliga? Kan vi räkna med att
detta sker grannlaga och korrekt i de flesta dylika situationer? Är detta ens ett problem?
Jag vore tacksam får denna fråga diskuterad av SK 2010.
Gudrun SD Södra Regionen
Definition:
Jäv (Wikipedia; intressekonflikter)
Jäv är en situation där en beslutsfattare kan tänkas
vara partisk, eller en juridisk invändning mot en sådan situation. Den som invändningen riktas mot är
jävig. Syftet är dubbelt: dels att hindra att sådant som
inte hör till saken får bestämma utgången, dels att
hindra att misstanke uppstår om att beslutet inte är
fattat på saklig grund.
•••••

Motion 2
Redovisning av frivilliga bidrag till AA i Sverige i
Servicebladet
I Servicebladet anges vilka AA-grupper som har
skänkt pengar till AA i Sverige samt vilka datum
detta har skett, men aldrig de belopp grupperna har
skänkt. Uppgifter om storlek på bidragen finns inte
heller i vår årsredovisning. Allt skall vara öppet i AA,
så det är orimligt att dessa belopp omges av sekretess.
Beloppen kan ju tvärtom många gånger vara en värdefull verifikation för en enskild grupp.
Med denna motion föreslår vi att servicekonferensen

ger i uppdrag till AA i Sverige att i Servicebladet samt
i kommande årsredovisningar ange vilka belopp som
AA i Sverige tar emot från varje enskild AA-grupp.
Ett enigt gruppsamvete ställer sig bakom motionen.
AA Sjuhäradskretsens möte i Borås 3 oktober 2009
AA Västra Regionen ställer sig efter omröstning vid
regionmöte i Borås 16 oktober bakom denna motion
Janerik L
Ordförande, AA Sjuhäradskretsen
•••••

Motion 3
Personliga e-postadresser till varje central tjänare
Det är idag krångligt att kommunicera med våra
tjänare i AA:s Förtroenderåd och i AA:s styrelse. All
e-post går först till servicekontoret, där en anställd
vidarebefordrar inkommande post. Det verkar otidsenligt, samtidigt som det är mycket enkelt att skapa
e-postadresser enligt modellen nn@aa.se till samtliga
tjänare i FR, styrelse och kommittéer.
Eftersom adresserna går till aa.se, bibehålls mottagarnas anonymitet. Det är även önskvärt att ledamöterna
i vår förenings styrelse utförligt presenteras på hemsidan och förses med e-postadresser enligt ovan.
Med denna motion föreslår vi att servicekonferensen
diskuterar möjligheten att förse tjänare i Förtroenderådet, medlemmar i kommittéer samt ledamöterna i vår
förenings styrelse med personliga e-postadresser och att
dessa görs tillgängliga på vår gemensamma hemsida.
Ett enigt gruppsamvete ställer sig bakom motionen.
AA Sjuhäradskretsens möte i Borås 3 oktober 2009
AA Västra Regionen ställer sig efter omröstning vid
regionmöte i Borås 16 oktober bakom denna motion
Janerik L
Ordförande, AA Sjuhäradskretsen
•••••
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Motion 4
Kriterier för AA-grupp
I svenska AA-sammanhang hänvisas ofta till ett beslut
taget vid en nordamerikansk Servicekonferens om sex
kriterier som definierar en AA-grupp.
Med denna motion föreslår vi att den svenska servicekonferensen fattar ett eget beslut om att nämnda
sex kriterier även skall gälla för svenska AA-grupper.
Kriterierna är:
•
Alla medlemmar i en grupp är alkoholister,
och alla alkoholister är kvalificerade för medlemskap.
•
Som grupp är de helt och hållet självförsörjande.
•
En grupps primära syfte är att hjälpa alkoholister att tillfriskna med hjälp av de Tolv Stegen.
•
Som grupp har de ingen anknytning till andra
organisationer eller sammanslutningar.
•
Som grupp har de inga åsikter i frågor som
ligger utanför det primära syftet.
•
Som grupp är principerna för kontakter utåt
baserade på attraktionsförmåga, snarare än på propaganda. I kontakterna med press, radio och film (TV)
bevarar individerna sin anonymitet.
Ett enigt gruppsamvete ställer sig bakom motionen.
AA Sjuhäradskretsens möte i Borås 3 oktober 2009
AA Västra Regionen ställer sig efter omröstning vid
regionmöte i Borås 16 oktober bakom denna motion
Janerik L
Ordförande, AA Sjuhäradskretsen
•••••

Motion 5
”Outsourcing” av AA:s litteraturhantering
AA Göteborgskretsen motionerade till SK2009 om
att utreda möjligheten att lägga ut hantering (order,
distribution, fakturering) av AA:s litteratur på lämpligt företag som är specialiserat på detta. En sådant
”outsourcing” skulle sannolikt medföra betydande
kostnadsbesparingar för AA samt resultera i billigare
AA-litteratur.
Dåvarande Policykommitté gav sitt stöd till motionen
och ansåg att frågan skulle ”utredas med hänsyn både
till ekonomiska, praktiska och resursmässiga konsekvenser.”
FR gick emot PK:s rekommendation, och angav i sitt
yttrande till SK 2009: ”Frågan är inte aktuell att utredas, eftersom förslaget skulle ge allvarliga konsekvenser för AA i Sverige och omöjliggöra servicekontorets
existens.”
Vi förstår inte att FR kan hävda att frågan inte ens
kan anses vara aktuell att utredas. Motionen var, som
alla motioner, ställd till Servicekonferensen, och inte
till FR. Att FR dessutom – utan att redovisa något
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som helst underlag – ”vet” att förslaget omöjliggör
servicekontorets existens är rent förbluffande. Motionen handlade om att begära in offerter, inte om att
skrota servicekontoret.
Med denna motion föreslår vi att servicekonferensen
på nytt tar ställning till att uppmana styrelsen för AA
i Sverige att begära in offerter på en alternativ, mer
tidsenlig och rationell lösning för AA:s litteraturhantering. Vi vädjar till konferensen deltagare att ärendet
behandlas seriöst och med ett öppet sinnelag.
Ett enigt gruppsamvete ställer sig bakom motionen.
AA Sjuhäradskretsens möte i Borås 3 oktober 2009
AA Västra Regionen ställer sig efter omröstning vid
regionmöte i Borås 16 oktober bakom denna motion
Janerik L
Ordförande, AA Sjuhäradskretse
•••••

Motion 6
Studieutgåva av Stora Boken utan personliga berättelser
En av kretsens grupper motionerade till SK2009 om
en studieutgåva av Stora Boken. FR rekommenderade
att motionen skulle avslås. FR:s yttrande baserade sig
emellertid enbart på spekulationer kring kostnader
och ev efterfrågan, utan att några fakta redovisades.
Vi menar att SK2009 därmed fick ett felaktigt beslutsunderlag.
Den grundläggande idén med studieutgåvan är att
ha samma sid- och radbrytningar som i nuvarande
Stora Boken. Tryckeriet har därför redan erforderligt
material i sitt system, endast smärre korrigeringar lär
behövas. Det handlar tryckmässigt inte om en nyproduktion, utan om en nedbantad version av en redan
befintlig bok. Vi föreslår att boken trycks med mjuka
pärmar för att ytterligare reducera kostnaden.
Den nya utgåvan ska inte ersätta dagens pocketutgåva, utan ska ses som ett komplement. Dagens pocket
fungerar dåligt vid studiemöten, då sid- och radbrytningar är annorlunda.
Med denna motion föreslår vi att servicekonferensen
ger i uppdrag åt Föreningen AA i Sverige att komplettera nuvarande bokutbud med en utgåva av Stora
Boken utan personliga berättelser. Denna utgåva skall
ha samma sid- och radbrytningar som nuvarande
Stora Boken.
Ett enigt gruppsamvete ställer sig bakom motionen.
AA Sjuhäradskretsens möte i Borås 3 oktober 2009
AA Västra Regionen ställer sig efter omröstning vid
regionmöte i Borås 16 oktober bakom denna motion
Janerik L
Ordförande, AA Sjuhäradskretsen
•••••
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Motion 7
Stora Boken som talbok på AA i Sveriges hemsida
En av kretsens grupper motionerade till SK2009 om
att Stora Boken Talbok skulle läggas upp på AA i Sveriges webbplats. Dåvarande Policykommitté fann inga
juridiska eller tekniska problem med en publicering
och tillstyrkte motionen. FR gick emot PK:s utlåtande och rekommenderade avslag. Som skäl angav FR
bl a en kostnad för ”kopieringsskydd” på 50 000 kr.
Dåvarande PK skrev: ”Enligt våra uppgifter kostar det
några hundralappar per månad att streama en mp3
ljudfil som s.k. audio on demand. En streamad ljudfil
kan inte laddas ned utan bara lyssnas på via webben,
jämför med webbradio, och behöver därför inte kopieringsskyddas.”
Med denna motion vill vi att servicekonferensen åter
tar upp frågan om att publicera Stora Boken Talbok
på AA i Sveriges webbplats samt att FR den här
gången förser konferensens deltagare med ett korrekt
beslutsunderlag. ”AA:s budskap är Stora Boken” står
det i ”Vår gemensamma välfärd” som antogs av SK
2009. Vår gemensamma webbplats gör det möjligt
att enkelt och billigt sprida AA:s budskap till ännu
fler alkoholister.
Ett enigt gruppsamvete ställer sig bakom motionen.
AA Sjuhäradskretsens möte i Borås 3 oktober 2009
AA Västra Regionen ställer sig efter omröstning vid
regionmöte i Borås 16 oktober bakom denna motion
Janerik L
Ordförande, AA Sjuhäradskretsen
•••••

Motion 8

Vi vill be Att Servicekonferensen ser över riktlinjerna för förtroenderådsledamöter, Att de ändras till
att alla som väljs in i förtroenderådet bör ha varit servicedelegater.
Detta ska tydligt framgå i arbetsbeskrivning och riktlinjer. Detta för att alla som sitter i FR ska ha maximal kunskap, lång stabil nykterhet och många års
vana av service för traditionernas bevarande för AA i
Sverige.
Alltså; Vi ber Att SK tar ställning och tar beslut om,
Att alla som väljs in i förtroenderådet bör ha varit
servicedelegater innan de väljs till förtroenderådet.
Krets 1 och 2 Övre Norra Regionen samt servicedelegaterna för Övre Norra.
Servicedelegater Övre Norra Region
Oddvar L
Erland N
•••••

Motion 9

1. Denna motion vill Att SK 2010 tar beslut på att
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utöver servicehandboken bör ”Tolv koncept för service” som är översatt till svenska 2003, gälla även för
AA i Sverige och att det tydligt skall framgå i servicehandboken att det är så. Så inte enskilda personer
förenklar grundbudskapet från GSO i USA, med risk
Att det blir tolkningsproblematik.
Boken bör även i fortsättningen medfölja pärmen
som förtydligande och fördjupning.
Allt enligt Förorden på sidan 5 i den svenska översättningen från 2003.
Att SK2010 ber FR genomgöra detta.
2. Vi vill även Att FR fortlöpande skall undersöka och
uppdatera guidlines från GSO i USA som berör AA i
Sverige..
3. Detsamma som punkt 2, angående Serviceurkunden från GSO i USA. Fortlöpande genomgång och
uppdatering.
Krets 1 och 2 Övre Norra Regionen samt servicedelegaterna för Övre Norra.
Servicedelegater Övre Norra Region
Oddvar L
Erland N
•••••

Motion 10

1. Denna motion ber Servicekonferensen ta beslut
på Att när motionerna granskas bör de göras av både
FR, FRPK, eller andra berörda kommitteer, samt Att
de förslag eller rekommendationer som kommer
från FR, följs av var det står i AA:s litteratur Att
förslagen/rekommendationerna är grundade på, så
Att Servicedelegaterna får ett materiel att läsa in före
SK och är väl förberedda.
2. Samt Att FR skickar alla motioner till SK, utom
dom som alldeles uppenbart ej är motioner.
Krets 1 och 2 Övre Norra Regionen samt servicedelegaterna för Övre Norra.
Servicedelegater Övre Norra Region
Oddvar L
Erland N
•••••

Motion 11
Att; i den svenska upplagan av boken Anonyma Alkoholister följa ursprungstexten och de amerikanska
upplagornas version av de tolv stegen
Vi önskar att rådet och AA Sverige följer ursprungstexten till de tolv stegen, såsom de skrevs när boken
Anonyma Alkoholister kom ut och som de fortfarande skrivs i den fjärde upplagan, 2009 års utgåva
(se AA’s hemsida GSO på nätet för nedladdningsbar
version) av boken i den amerikanska versionen.
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I förordet till 1939 års upplaga står det att bokens
syfte är att exakt visa hur vi har tillfrisknat. Det finns
en lösning, står det i boken, och det är programmet
för tillfrisknade - AA’s första legat. I förordet till den
svenska upplagan av 12 & 12 står det att AA’s tolv
steg är en samling principer, ”…som, om de praktiseras som ett sätt att leva, kan befria alkoholister
från tvånget att dricka sprit och göra den lidande till
en helgjuten, lycklig fungerande människa (sid 13:
2004)”. Vi hävdar därför att det är viktigt att översättningar till andra språk, som till svenska, följer den
version av texten, den formulering av de tolv stegen
som grundarna och föregångarna en gång skrivit och
lämnat vidare som AA’s första legat.

Undertecknade önskar att SK 2010 skall behandla
denna motion och komma med en rekommendation
om hur lång tid det bör gå från det att en tjänare i
central service roterar ut till dess vederbörande kan
rotera in i ett nytt uppdrag i central service.
2009-11-25
Anna H, Sofiagruppen Stockholm
Anders B, Mariagruppen Helsingborg
Kurt A, Råågruppen
Christer M, Hemsegruppen
Set A, Hemsegruppen
Jimmy S, Ekerögruppen
Gunder H, Ekerögruppen
•••••

I det första steget står det ”We admitted we were
powerless..”, de följande elva stegen börjar inte med
vi som det står i den svenska upplagan, utan, ” Came
to believe..”, ”Made a decision...” och så vidare fram
till och med det tolfte steget, ”Having had a spiritual
experience as the result of these steps, we tried to
carry this message to alcoholics, and to practice these
principles in all our affairs”.

Stora Boken är den viktigaste boken för oss i Anonyma Alkoholister. Det är bara i den som instruktionerna finns om hur vi gör och arbetar med de Tolv
Stegen för att tillfriskna från vår dödliga sjukdom alkoholism. Därför är det av förståeliga och av oerhört
viktiga skäl att den svenska versionen av Stora Boken
är så korrekt översatt som möjligt efter det amerikanska originalet. Stora Boken är bra översatt i stort, men
de fel och brister som finns, kan och bör korrigeras
enligt följande:

Vi önskar därför att rådet och AA Sverige i fortsättningen följer den rådande ursprungstextens andliga
innebörd av de tolv stegen utan att lägga till eller dra
ifrån, till exempel, ”kom till tro…”, inte ”vi kom till
tro..”. Det är grundarnas och föregångarnas erfarenheter som finns nedtecknade i de tolv stegen som utgör
AA’ legat för tillfrisknade som vi skall föra vidare,
principer vi skall praktisera och det är av yttersta vikt
att dessa inte förändras i den svenska översättningen
Hur Det fungerar gruppen i Gävle.
November 2009
•••••

Motion 12
En bärande princip för ödmjukt tjänande inom AA
är rotationsprincipen.
Idag är det inte ovanligt att tjänare i central service
(FR med kommittéer och styrelser) går direkt från
det ena tjänaruppdraget till det andra. När samma
personer år efter år tjänar i central service finns en
risk att man urholkar tanken med rotationsprincipen.
Motionsställarna tror att det är viktigt för AA att rotationsprincipen hedras även om detta innebär temporära svårigheter att besätta vissa tjänaruppdrag.
Vi tror också att AA har ett ansvar att inte överutnyttja någons villighet till tjänande. Därför framhåller vi
gärna vikten av den enskilde individens behov av att ha
ett uppehåll mellan uppdragen i central service. Detta
uppehåll kan skapa utrymme till återhämtning på de
sätt som ett arbete i programmet i lugn och ro kan ge.
Dessutom ges nya tjänare möjlighet att göra service.

Motion 13

Felaktiga översättningar:
Som resulterar i ej korrekta betydelser.
Tillägg:
Ta bort det som är tillagt och inte finns i det amerikanska originalet.
Sidnumreringen:
Att synkronisera sidantalet och sidorna efter det amerikanska originalet. Då fler och fler i AA även läser
den amerikanska Stora Boken och även har kontakt
med många AA-vänner i USA, så skulle det underlätta mycket om den svenska versionen var synkroniserad med den amerikanska. Och givetvis bör även
pocketversionen av Stora Boken också synkroniseras.
De personliga berättelserna:
Då flertalet av de personliga berättelserna inte har
mycket gemensamt med Grundtexten i Stora Boken, de 11 kapitlen, och som är delvis i motsats
till Grundtexten, så bör de bytas ut mot relevanta
berättelser, berättelser som handlar om hur lidande
alkoholister har tillfrisknat och fått ett andligt uppvaknande som en följd av stegarbetet och fått kontakt
med Gud, sådan vi uppfattar Honom.
Mitt förslag är att anlita en professionell översättare,
som noga går igenom och korrigerar översättningen av
Stora Boken, tillsammans med en eller flera erfarna AAmedlemmar som har stor erfarenhet av Stora Boken.
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När dessa förslag har åtgärdats, så kommer vi i AA´s
gemenskap i Sverige, att ha en suveränt bra version av
Stora Boken att jobba med (en gång för alla) och den
kommer att hjälpa ett otal av lidande alkoholister att
tillfriskna, vilket är, som alla vet, vårt främsta syfte i
sann anda av 5:e Traditionen och 12:e Steget.
Med bästa hälsningar
Christer B
•••••

Motion 14
Stegguide inom AA
Frågan om att ta fram en stegguide för sponsorskap/
arbete i de Tolv stegen har väckts från Ekkretsen,
Södra regionen.
Man arbetar idag utifrån en stegguide framtagen
inom NA och upplever stor framgång i stegarbetet
på detta vis. Ett viktigt argument är att Stora Boken,
som rekommenderas i all stegarbete är bitvis svårläst
och tung att ta in. Fram för allt dyslektiker skulle ha
glädje av en stegguide.
Ekkretsen anhåller att frågan belystes ytterligare en
gång utifrån denna synvinkel.
Gudrun,SD Södra Regionen
•••••

Motion 15
Konferenskommitté i AA Sverige
Med syfte att bättre fullfölja riktlinjerna för Servicekonferensen, trygga kontinuiteten, tillväxten och
säkerställa bästa förutsättningar för Servicekonferensen, föreslår denna motion, att vi med amerikansk
förebild* tillsätter en Konferenskommitté i AA i Sverige. Nedan föreslås förslag till riktlinjer för en sådan
kommitté:
Kommitténs syften
Huvudsyftet är att säkerställa kontinuitet och utgöra
en bro för kunskap och erfarenheter mellan konferenserna och servicestrukturen. Kommittén kan och bör
samverka med alla berörda instanser inom AA.
Kommitténs uppgifter
* kommittén har inte beslutsrätt, den är rådgivande
* den stöttar och stärker konferensen genom att se till
att delegaterna är väl förberedda
* den förbereder viktiga ärenden inför konferensen
följer den centrala serviceorganisationens arbete och bevakar konferensens beslut
* samverkar med servicestrukturen mellan konferenserna för att underlätta kommunikationen mellan
delegater och central service (FR)
* stötta konferenspresidiet och avlasta förtroenderåd
och servicekontor
* kommittén rapporterar skriftligen  om sitt arbete
inför konferensen
* arbeta fram ett konferensprogram som fastställes av
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Förtroenderådet i samråd med konferensordföranden
Kommittén bör bestå av minst tre tjänare
* Föregående års konferensordförande
* Kommande års konferensordförande
* AA-medlem med gedigna kunskaper om AA, AA:s
tre legat, principer och policyfrågor, samt god erfarenhet från service (medlemmen bör ha medverkat
på minst tre konferenser och haft olika tjänaruppdrag
i krets, region, förtroenderåd eller någon av förtroenderådets kommittéer). Medlemmen bör inte ha aktivt
uppdrag i förtroenderåd, styrelse eller kommitté.
Mandattid
* Konferensordförandens mandattid är 2 år, dvs man
roterar in i samband med val på SK och roterar ut två
år senare
* AA-medlemmens mandattid är 4 år
Val av AA-medlem i kommittén
Motionen föreslår att varje regions delegater nominerar en kandidat som de anser svarar upp till kravspecifikationen. Valet av tjänare görs på Servicekonferensens via s k tredjelegatsförfarande**.
Sammanträden
Kommittén bör sammanträda minst en gång i kvartalet. Konferenskommittén får protokoll, rapporter
och ekonomisk redovisning från förtroenderåd, kommittéer och föreningen. Kommittén ska även i god
tid ta del av inkomna motioner samt kommittérnas
yttranden till dessa. Vid minst ett sammanträde bör
kommande konferens precidium inbjudas. Kommittén är ansvarig inför Konferensen som är dess uppdragsgivare.

-*

I USA har Servicekonferensen elva konferenskommittér som mellan konferenserna arbetar med
policy, ekonomi, litteratur, information med mera
(motsvarande förtroenderådets kommittéer).
Fördelen med en aktiv och levande ”konferensanda”
mellan själva Servicekonferenserna är uppenbar. AA
i Sverige är för litet för att till fullo följa detta, men
vi har resurser att börja med en Konferenskommitté
vilket är ett gott första steg.
**
Läs mer om tredjelegatsförfarandet i The AA
Service Manual ”What is Third Legacy Procedure?”
(texten kommer att översättas till svenska innan konferensen).
-Vi yrkar därför:
Att förslaget till riktlinjer för Konferenskommitté i
AA Sverige tillförs ”Riktlinjer för AA i Sverige” och
tillämpas från och med SK 2011.
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AA Östra regionens servicedelegater:
Marie H, Nina H, krets 1
Janne B, Bo P, krets 2
Niclas T, Susanne O, krets 3
Christer M, Tord K, krets 5
Åsa T, Janne J, krets 6
Ullamaj S, Stig N, krets 7
Lennart P, Ulla E, krets 8
Annika M (fd WSD, FRPK)
David Å (fd Projektgruppen för AAs struktur, FRPK)
Frank R (presidiet SK2009)
Gunnar M (FRIK)
Hans E (x FRPK)
Hans F (presidiet SK2009, FRIK)
Jan-Erik L (ordförande AA Sjuhäradskretsen)
Jonas S (presidiet SK2009)
Margareta A (fd FRIK)
Margot H (Dalakretsen)
PG L (fd FRIK)
•••••

Motion 16
Med ökad transparens och tydlig information om
ekonomin kan AA öka intäkterna
Med jämna mellanrum får vi höra att de frivilliga bidragen inte räcker för att finansiera AAs servicekontor.
Senast hände detta i samband med att bok försäljningen gått ned under 2009. Samtidigt är informationen
om AA Sveriges ekonomi mycket knapphändig och
kommer endast ett litet fåtal förtroendevalda tjänare
till del, vilket bidrar till att många grupper inte förstår
vikten av att skicka överskott vidare.
Varför inte lägga ut kvartalsvisa redovisningar om
ekonomin på en lösenordsskyddad del av hemsidan? Gärna med pedagogiska kommentarer om hur
mycket pengar som behövs varje månad och vad
detta innebär för bidrag från varje medlem.
Vidare vore det bra om alla grupper hade ett enhetligt informationsblad om 60-30-10 principen och en
kort beskrivning om vad krets/region och servicekontoret gör för sina pengar som kan läsas upp på möten. Hög transparens och tydlig information om vad
pengarna går till är i alla sammanhang en grundförutsättning för att människor ska vilja betala.
Susanne, Ulla E., Ulla S., Niclas, Åsa T,, Janne J., Stig,
Marie H. servicedelegater och servicedelegatssuppleanter
i Östra regionen
•••••

Motion 17
Ökad användning av hemsidan kan minska utskick
och sänka kostnader
Utskick per post utgör för alla föreningar en stor
kostnad. I AA Sverige skickas en stort antal doku-
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ment ut per post som skulle kunna göras tillgängliga
för medlemmar, representanter i krets, region och
andra i central service via hemsidan. Om olika protokoll och dokument fanns tillgängliga digitalt på
ett samlat ställe skulle detta också underlätta för
samtliga när man behöver gå tillbaka i protokoll etc.
Förslaget är således att man fortsättningsvis enbart
skickar ut dokument till personer som begär detta
därför de inte har tillgång till Internet och i övrigt gör
alla dokument tillgängliga på en lösenordsskyddad del
av hemsidan.
Susanne, Ulla E., Ulla S., Niclas, Åsa T,, Janne J., Stig,
Marie H. servicedelegater och servicedelegatssuppleanter
i Östra regionen
•••••

Motion 18

En tanke som har funnits i mitt huvud länge är att
kunskapen om nedan två frågor inte är så utbredd, så
det skulle kunna vara läge att diskutera tillsammans;
* varför har AA riktlinjer och inte stadgar
* varför har man rekommendationer och inte paragrafer.
Jag har ingen susning om hur många motioner som
har inkommit och min tanke är att detta kan vara ett
bra tema för diskussion i arbetsutskotten om tiden
tillåter.
Om tiden inte tillåter skjuter vi det till en framtida SK!
Jan-Ola J, WSD

Servicebladet
Rapport från femtonde Europaservicemötet
(ESM) i Frankfurt 23 – 25 oktober 2009
Tema: ”Recovery has no borders”
Bakgrund och syfte
Europaservicemötets (ESM) främsta syfte är
detsamma som för AA i övrigt, nämligen att
föra budskapet vidare till de alkoholister som
fortfarande lider, vilket språk han/hon än talar.
I riktlinjerna framgår det att ESM är ett forum,
där delegater från olika europeiska länder delar
sina erfarenheter, styrka och förhoppningar med
varandra. ESM kan även ge uttryck för Europas
gruppsamvete.
Det första ESM mötet hölls i oktober 1981 i
Frankfurt, som en följd av en rekommendation
på det femte Världsservicemötet i Finland 1976.
ESM som kallas ett zonmöte, äger rum året
mellan Världsservicemötet och upprätthåller
kontinuiteten. Zonmötena hålls på olika platser
runt om i världen och erbjuder forum för
länder att dela med sej av sina erfarenheter.
Utöver ESM finns zonmöte i Asien-Oceanien,
Östeuropa, REDELA (Latinamerika) och SubSahara (Afrikanska).
I god tid före ESM skickar de deltagande delegaterna in en skriftlig rapport som beskriver strukturen och utvecklingen i AA i resp. land. Rapporten
ska innehålla följande huvudpunkter: litteratur,
finans, antal grupper, allmän struktur, sponsring av
andra länder, webbsidor mm. Detta blir en ganska
diger lunta och finns hos WSD.
Alla möten hålle på engelska och det rekommenderas att alla delegater förstår engelska i såväl tal
som skriftlig form.
Rapport.
2009 deltog 38 delegater från 26 länder.
Grönland …var representerade för första gången.
Sverige representerades av Walle S och Jan-Ola J.
Temat för årets möte var ”Recovery has no
borders”. Ordförande för mötet var Ib Jensen
från Danmark och rapporten från WSM i
New York 2008 hölls av Jacek C från Polen.
Inledningstalen som hölls finns i sin helhet i
dokumentationen.
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Under fredagskvällen fick varje land hålla en
presentation av rapporten från sitt land. Görs
oftast av förstaårsdelegaten, i vårt fall av Jan-Ola.
Lördagen och lite under söndagen ägnades åt
arbete i och rapportering från kommittéer och
workshops. Alla delegater har redan i förväg
blivit informerade om var de ska delta och
förväntas vara välförberedda.
Kommittéer
1. Agenda / Policy / Admissions / Finance		
(Walle)
2. Literature Publishing / Media
Communications
(Jan-Ola)
3. Working with others
Workshops
1. Service rotation
2. Concept Three
3. Concept Twelve

(Walle)
(Jan-Ola)

Temat för avslutningsmötet var
“You are going to find a new freedom and a new
happiness”
vilket var öppet och gavs möjlighet att dela med
sej av den som så önskade.
Nästa ESM
Sist på söndagen användes till att planera för sextonde ESM 2011 i Frankfurt. Till ordförande
valdes Jacek C från Polen och till att presentera
detta mötes arbete på WSM i Mexico City 2010
valdes Jan-Ola J. Däri ingår även glädjen att få
presentera WSM 2010 arbete på nästa ESM 2011.
Walle höll sedan ett kärnfullt anförande som
avslutning på mötet i Frankfurt.
För mera detaljerad info hänvisas till den rapport
som är planerad att komma ut i januari 2010.
December 2009
Jan-Ola J, Walle S

Servicebladet
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Ändringar i möteslistan efter tryckning av utgåva juni 2009.
Aktuell mötesinformation finns under fliken ”Sök AA-möten” på vår hemsida www.aa.se
Nya grupper
ARVIKA - AA Carpe Diemgruppen, Hantverksgatan
12 A. Möten Onsdag kl 19.00 och söndag kl 18.00.
ÖM=1:a ons/månaden.
BJÄSTA – AA Bjästagruppen, Nätragatan 43 (Möjligheternas hus). Möten tisdag kl 18.30 ÖM=1:a tis/månaden
BRO – AA Brogruppen, Prästvägen 6. Möten måndag
kl 19.00. ÖM=1.a mån/månaden.
ESKILSTUNA – AA Smedengruppen och
Klostergruppen gått ihop till Carlagruppen. Adress
Carlavägen 60 (ingång baksida). Möten måndag,
onsdag, torsdag kl 19.00 samt söndag kl 18.30.
ÖM= 1:a ons samt sista tor/månaden
GAMMELSTAD – AA Gammelstadsgruppen,
Prästgården i Gammelstads kyrkby. Möten tisdag
kl 19 samt fredagar (endast jämna veckor) kl 18.
ÖM=1:a tis/månaden.
GÄVLE – YPAA-mer om alkoholism, Andra
magasinsgatan 3 B, Gävle. Möten onsdag kl 18.00
(samtliga ÖM). Gruppen riktar sig till yngre
alkoholister (30 år och yngre)
GÖTEBORG – AA Kortedalagruppen,
Tideräkningsgatan 1 (Kortedala kyrka), Göteborg.
Möten lördag kl 10.00 (samtliga ÖM).
HARMÅNGER – AA Harmångersgruppen, Församlingsgården Harmånger. Möten tisdag kl 18.00, Jourtfn 0703-28 54 40
LJUNGBY – AA Ljungbygruppen nytt tfn (jour)
0703-69 89 37
LULEÅ – AA Gammelstadsgruppen, prästgården i
Gammelstads kyrkby. Möten tisdag kl 19.000 samt
fredag (jämna veckor) kl 18.00. ÖM 1:a tis/månaden.
STOCKHOLM/Kungsholmen – AA SjukhusgrppenTillfrisknandet, Bågljusvägen 4 (St Görans sjukhus,
Andaktsrummet. Möten fredag kl 13.00 (ÖM)
STOCKHOLM/Södermalm – AA Väckarklockan,
Högbergsgatan 13 A. Möten torsdag kl 09.00
STOCKHOLM/Östermalm – AA Valhallagruppen,
Valhallavägen 148. Möten tisdag, onsdag och fredag
kl 13.30. ÖM=fredag.
STOCKHOLM/Vasastan - AA Viltis (litauisk grupp)
Karlbergsvägen 32 B, lördag kl 19.00 (ÖM)
SUNDSBRUK – AA By the Book gruppen i Finsta,
Finstavägen 26, Möte: tisdag kl 18.00. E-post: info@
port16.se
SVEG – AA Myrgrändsgruppen, kvarterslokalen
Myrgränd (vid fotbollsplan). Möten söndag kl 11.00
VALBO – AA Valbogruppen, Valbovägen 236. Möten
onsdag kl 19.00 (ÖM=1:a ons/månaden)
ÖJEBYN – AA Öjebygruppen, Sockengränd. Möten
torsdag kl 19.00
ÖREGRUND – AA Litteraturgruppen, Kyrkogatan

11 (Kyrkans hus). Möten torsdag kl 17.30
ÖSTERSUND – YPAA Östersund, Sollidenvägen 1315. Möten lördag kl 19.00
ÖVERKALIX – AA Överkalixgruppen, Renstigen 1.
Möten måndagar kl 18.00
SPANIEN/ Palma de Mallorca – Skandinavisk AAgrupp Mallorca, Svenska Kyrkan i Palma de Mallorca,
Joan Miro 113. Möten sista måndagen/månaden kl
19.30. Tfn: +34661769352
Grupper som upphört
ALINGSÅS – AA Mjörngruppen
ANGERED – AA Angeredsgruppen
ESKILSTUNA – AA Klostergruppen och
Smedengruppen
LESSEBO – AA Lessebogruppen
LUND – AA Klostergårdsgruppen
SKINNSKATTEBERG – AA Skinnskattebergsgruppen
PITEÅ – AA Öjebygruppen
STOCKHOLM – AA Mens-Stag
STOCKHOLM – AA Skarpnäcksgruppen
STOCKHOLM – AA Ymer
TORPSHAMMAR – AA Hjältangruppen
UMEÅ – AA Umedalsgruppen
ÖREGRUND – AA Litteraturgruppen
Mötesändringar
ALVESTA – AA Alvestagruppen, tel.nr 0706513343, ÖM=1:a tors/månaden, mailadress
aaalvesta@yahoo.se,
ARBOGA – AA Arbogagruppen lördag upphör
BODEN – AA Bodengruppen lördagsmötet ny
starttid kl 10.00
BORGHOLM – AA Ölandssgruppen. Nytt tfnnr
0739-770220
BORLÄNGE – AA Into Action Borlänge ny adress
Träskogatan 10; nytt möte (ÖM) måndag kl 18.00
ESLÖV – AA Eslövsgruppen nytt möte
(kvinnomöte) söndag kl 13.00.
FAGERSTA – AA Fagerstagruppen, lunchmöte
fredagar upphör, nytt mobilnummer = 0760-733766
FINSPÅNG – AA Auroragruppen ÖM=samtliga
möten 2:a veckan i månaden
FLEN – AA Kraftverk Flen tisdagsmötet upphör; nytt
möte måndag kl 18.00
FRISTAD – AA Fristadsgruppen tfnnr 0705-553480
GRUMS – AA Grumsgruppen ny mötesadress:
Solbergskyrkan, Orrbygatan 6. Möten söndag kl
18.00, tisdagsmötet upphör
GÄVLE – AA Gavlegruppen ÖM kvinnomöte endast
1:a mån/månaden
GÄVLE – AA Sinnesbrogruppen ny adress Kaplansgatan 6 (S:t Ansgars hus); hemsidan upphört
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GÖTEBORG – AA Katrinelundsgruppen, nytt möte
lördag kl 12.00; tfn 0704-16 53 87
GÖTEBORG - AA Marklandsgruppen nytt möte
torsdag kl 18.00
HABO – AA Habogruppen ny adress: S:t Johanneskyrkan, Jönköpingsvägen 22. (Ingång fr Kapellgatan)
HALLSTAVIK – AA Hallstagruppen onsdagsmötet
upphör, nytt möte måndagar kl 19.00
HEDEMORA – AA Hedemoragruppen kvinnomötet
upphör
HELSINBORG – AA Öresundsgruppen måndag upphör
HELSINGBORG – AA Centrumgruppen onsdag upphör
HELSINBORG/Råå – AA Råågruppen ÖM varje
måndag samt sista fredagen i månaden
HEMSE – AA Hemsegruppen lördagsmötet upphör
HUSKVARNA – AA Huskvarnagruppen ny adress
Kyrkogårdsgatan 11
HÖNÖ – AA Hönögruppen ny adress Västra vägen
69 (ingång baksidan). Onsdagsmötet upphör.
HÖÖR – AA Höörsgruppen ny adress Trädgårdsgatan
(Kungshällans servicecentra)
JOKKMOKK – AA Jokkmokksgruppen ny adress
Klippgatan 8
JÄRVSÖ - AA Järvsöglädjen nytt möte fredag kl 18.00
JÖNKÖPING – AA Satorigruppen ny adress:
Kristinagården, Östra Storgatan 43, Jönköping
KALMAR – AA Kalmargruppen, fredags- och
söndagsmötena upphör.
KLIPPAN – AA Beroendegruppen, nytt möte
lördagar kl 10.00
KRISTIANSTAD – AA Hemgårdsgruppen
torsdagsmötet upphör
KUNGSBACKA – AA Tingbergsgruppen nytt möte
lördag kl 10.00 (ÖM) samt söndag kl 17.00
KVISSLEBY – AA Kvisslebygruppen nytt tfnnr
0737-84 27 47
KÄVLINGE – AA Kävlingegruppen onsdag upphör
LINKÖPING – AA Tolvstegsgruppen ny adress:
Snickaregatan 20, 3 tr
LYSEKIL – AA Lysekilsgruppen, tfnnr 0767-165914
MALMÖ – AA Bergakungens AA-grupp, ny
mötesadress Lantmannagatan 8 (Församlingshuset)
MALUNG – AA Skinnargruppen ny adress:
Skolgatan 6 A; tfn 0768-02 61 76
MALÅ – AA Malågruppen nytt möte lördag kl 10.00
MJÖLBY – AA Mjölbygruppen fredagsmötet upphör
MORA – AA Into Action Mora måndagsmötet ny
starttid 12.10
NORRKÖPING – AA Hötorgsgruppen ny adress
Norra Promenaden 125
PITEÅ - AA Sinnesrogruppen nytt möte (ÖM) tisdag
kl 19.00
RAMSELE – AA Ramselegruppen nytt möte fredag
kl 19.00; torsdagsmötet upphör
SJÖBO – AA Sjöbogruppen ÖM=1:a måndagen och
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lördagen/månaden
SKARA – AA Nicolaigruppen lördagsmötet upphör
SKENE – AA IntoAction, alla möten är studiemöten
SKOGHALL – AA Hammarögruppen, ny adress
Bruksgatan 1, möte måndagar kl 18.00, tisdagsmötet
upphör
SKUTSKÄR – AA Skutskärsgruppen ny adress
Centralgatan 3 (polisens gamla lokaler). Fredagsmötet
upphör, tisdagsmötet ny starttid kl 19.00 (ÖM 1:a
tis/månaden)
SMEDJEBACKEN – AA Smedjebackgruppen
kvinnomötet upphör
STOCKHOLM – Kvinnogruppen i Vasastan/City
måndagsmöte upphört
STOCKHOLM - AA Gamla Stangruppen
söndagsmötet upphör
STOCKHOLM/Nacka – AA Nackagruppen
onsdagsmötet har mötesadressen Kyrkan i Nacka
Centrum, bv, Serenadvägen 25.
STOCKHOLM/Rågsved – AA Rågsvedsgruppen
möten endast onsdagar kl 18.00. Öppet möte vid
behov, Ny mötesadress: Kallforsvägen 24 (baksidan).
Lokal ”Valvet”.
STOCKHOLM/Sollentuna – AA Sollentunagruppen
ny adress Ytterbyvägen 4 F (Gamla Rotebrokyrkan)
STOCKHOLM/Södermalm – AA Gay, Lost&Foundgruppen ny adress Färgargårdstorget 1. Nya starttider
torsdag kl 18.00 och lördag kl 17.00
STOCKHOLM/Södermalm – AA Malmgårdsgruppen nytt möte tisdag, torsdag och söndag kl
19.30. Hemsida: www.aamalmgarden.se
STOCKHOLM/Södermalm – AA Maria
Midnattsmöte ny adress Högbergsgatan 15
STOCKHOLM/Södermalm – AA Sjöjungfrun ny
adress Högbergsgatan 15
STOCKHOLM/Tyresö – AA Tyresö-Tisdagsgruppen
nytt möte söndag kl 14.00. ÖM=1:a tis/månaden
samt alla söndagar.
STOCKHOLM/Vallentuna – AA Vallentunagruppen
torsdagsmötet upphör; nytt möte måndag kl 19.00
STOCKHOLM/Vasastan – AA Into Action Sthlm
nya möten onsdag kl 18.30 samt lördag kl 14.30;
tisdags- och fredagsmötena upphör
STOCKHOLM/Vasastan – AA Vasagruppen nytt
möte lördag kl 15.00
STOCKHOLM/Upplands Väsby – AA Väsbygruppen
Ny adress Skolvägen 2; onsdag ny starttid kl 18.00
STOCKHOLM/Åkersberga – AA Åkersbergagruppen ny adress Bergavägen 21 (Hackstaskolan,
matsalen) Nytt möte lördag kl 11.00
STOCKHOLM/ÖSTERMALM – AA Djurgårdsgruppen nytt möte måndag kl 19.00
STOCKHOLM/ÖSTERMALM – AA Lunchgruppen
Fältöversten ny adress Östermalmsgatan 69, 1 tr,
Frälsningsarméns lokal. Söndagsmötet upphör.
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STOCKHOLM/Östermalm – AA Sinnesrogruppen
nya möten onsdag och fredag kl 12.30
STORUMAN – AA Storumangruppen ny adress,
Skolgatan 12 B, 2 tr
SUNNE – AA Sunnegruppen ny adress, Sunne kyrkas
församlingshem
SÄLEN – AA Fjällgruppen telefonnr upphör
SÄRNA – AA Särnagruppen ny adress Sjukstugevägen 451 (ingång Hemtjänst), tfn 0737-615000
SÖDERBÄRKE – AA Tillfrisknandegruppen ny
starttid kl 15.00
SÖDERTÄLJE – AA Telgegruppen ny adress Övre
Torekällgatan 29 (vid IOGT-huset); nya möte onsdag
19.30 (ÖM). Lördag 22.00 ÖM, lördag 10.00 ej ÖM.
UMEÅ – AA Det finns en lösninggruppen
söndagsmötet upphör; ÖM=onsdag och lördag
UMEÅ – AA Tegsgruppen nytt möte onsdag kl 18.30,
kvinnomöte (OBS möten ENDAST jämna veckor).
UPPSALA – AA Fyrisgruppen lördagsmöte kl 12.00
borttaget; nytt möte tisdag 17.30 (kvinnomöte)
UPPSALA – AA Stationsgruppen , ny adress Dragarbrunnsgatan 54 (Baptistkyrkan). Endast möten
onsdagar kl 18.00
VARBERG – AA Sveagruppen, onsdag 12.30 upphör
VELLINGE – AA Vellingegruppen tfnnr 0705-835275
VÄNNÄS – AA Home Serenity Group möten
torsdagar kl 18.30 och söndagar 18.30
VÄSTERÅS – AA Koppargruppen nytt möte fredag
kl 12.00, kvällsmöte fredag ny starttid kl 18.00
VÄSTERÅS – AA Timmermansgruppen ny adress
Kopparbergsvägen 16 (Öppna dörrens lokal, Ingång
från gatan), nytt möte söndag kl 12.00 (ÖM)
ÅMÅL – AA Kungsbergsgruppen, ny adress
Lunnegatan 18 (samverkets lokal)
ÄLVSBYN – AA Älvsbygruppen telefonnr 0768-148495
ÖREBRO – AA Örebrogruppen nya möten onsdag
21.00 (engelskspråkigt möte); lördag 15.00 och 22.00
ÖREGRUND – AA Litteraturgruppen, Mötestid
ändrad till kl 19.00
UTLANDET
GREKLAND/Rhodos – AA Rhodosgruppen
ny adress: Gamla sjukhuset i Rhodos stad, Röda
Korsgatan 3.
SPANIEN/Palma de mallorca – Skandinaviska AAgrupp Mallorca nytt tfnnr 0034971731241
Spanien/Gran Canaria – AA Ansgarsgruppen ny
mötesadress Skandinaviska Turistkyrkan, Calle
Galileo 40.
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FRIVILLIGA BIDRAG

Tiden 5/6--31/12 2009 har frivilliga bidrag inkommit till
Servicekontoret enligt nedanstående sammanställning.

GRUPPER

Alingsås- AA Alingsåsgruppen(17/7)(7/9)(5/10)
(3/11)(4/12)
Boden- AA Bodengruppen (25/6)(27/7)(30/9)(15/12)
Borås- AA Boråsgruppen(15/9)(10/11)
Brunflo- AA Brunflogruppen(7/10)
Dala-Järna- AA Järnagruppen(25/8)
Eskilstuna- AA Carlagruppen(19/10)
Eskilstuna- AA Smeden/Klostergruppen(28/7)
Fagersta- AA Fagerstagruppen(2/11)
Gimo- AA Bruksgruppen(27/10)
Gävle- AA Gavlegruppen (9/7)
Göteborg- AA Centrumgruppen(30/6)(12/8)(10/9)
(22/10)
Göteborg- AA Marklandsgruppen(25/6)(17/8)(25/9)
(30/10)(19/11)(23/12)
Göteborg- AA Oscar Fredriksgruppen(7/9)(1/12)
Göteborg- AA Vårvädersgruppen(30/9)(30/11)(30/12)
Hallsberg- AA Tillfrisknandegruppen(--)(2/10)
Halmstad- AA Gnistangruppen (29/6)(21/12)
Halmstad- AA Tylögruppen(8/9)(28/9-2 st)(22/12)
Helsingborg- AA Centrumgruppen(21/7)(7/12)
Helsingborg- AA Tågagruppen(6/10)
Hemse- AA Hemsegruppen (7/7)(20/8)
Hudiksvall- AA Hamngruppen(19/10)
Hässleholm- AA Hässleholmsgruppen(10/7)(3/11)
Höganäs- AA Höganäsgruppen(30/6)(8/12)
Järpen- AA Järpengruppen(3/12)
Järvsö- AA Rödmyragruppen(30/9)
Jönköping- AA Citygruppen(9/9)
Kalix- AA Kalixgruppen(20/11)
Karlstad- AA Herrhagsgruppen(20/7)
Katrineholm- AA Djulögruppen(27/10)(15/12)
Kil- AA Kilsgruppen(6/8)
Klippan- AA Beroendegruppen (3/7)
Klippan- AA Klippangruppen(29/9)
Kristianstad- AA En vision för dig gruppen (27/10)
Kristianstad- AA Hemgårdsgruppen(30/7)(4/11)
Kristinehamn- AAKristinehamnsgruppen(26/10)
Kumla- AA Kumlagruppen(9/7)
Kungsör- AA Ett nytt liv-gruppen(25/8)
Kungälv- AA Kungälvsgruppen(29/9)(29/12)
Köping- AA Centrumgruppen(25/8)
Limhamn- AA Limhamnsgruppen(16/6)(7/8)(2/9)
(1/10)(3/11)(4/12)(23/12)
Linköping- AA Bara för idaggruppen (30/11)
Linköping - AA Bergagruppen (30/12)
Linköping- AA Skäggetorpsgruppen(31/8)
Ljusdal- AA Ljusdalsgruppen(29/7)(1/12)
Luleå- AA Varvsgruppen(9/10)(23/11)(8/12)

Servicebladet
Lund- AA Själbogruppen(16/6)(8/7)(4/8)(28/9)
(4/11)(7/12)
Malmö- AA Bergakungsgruppen(31/8)(1/12)
Malmö- AA Centrumgruppen (1/7)
Malmö- AA Sjömansgården(21/8)(6/10)(16/11)
Malung- AA Skinnargruppen(17/9)
Mariefred- AA Mariefredsgruppen(26/10)
Mjölby- AA Mjölbygruppen(26/10)
Motala- AA Motalagruppen(29/6)(11/12)
Mölnlycke- Mölnlyckegruppen(7/9)
Norrköping- AA Borgsgruppen (8/7)(7/9)(5/11)
Norrköping- AA Hötorgsgruppen(30/7)(1/9)(2/10)
Nottebäck- AA Nottebäcksgruppen(7/10)(7/12)
Nyköping- AA Gästabudsgruppen(7/7)(6/10)(4/11)
Nässjö- AA Nässjögruppen(30/11)
Oxelösund- AA Fyren(27/8)(28/10)(7/12)
Piteå- AA Sinnesrogruppen(27/8)
Råå- AA Råågruppen(27/10)
Sandviken- AA Bruksgruppen(6/7)(3/11)
Skanör- AA Skanör-Falsterbogruppen(15/6)(13/7)
(13/8)(21/9)(5/11)(15/12)
Skutskär- AA Skutskärsgruppen(9/6)
Stenungsund- AA Bästkustgruppen(11/8)
Strängnäs- AA Strängnäsgruppen(26/6)(28/9)
Strömstad- AA Strömstadsgruppen(28/7)
Sundsvall- AA Skönbergsgruppen(9/9)
Säter- AA Sätertolvan(2/9)
Trosa – AA Trosagruppen (28/12)
Torshälla- AA Torsgruppen(25/8)(26/10)
Vaggeryd- AA Vaggerydsgruppen(5/10)
Varberg- AA Sveagruppen(29/9)(28/12
Vetlanda- AA Centrumgruppen(16/11)
Vellinge- AA Vellingegruppen(14/9)
Västerås- AA Timmermansgruppen(19/11)
Västerås- AA Koppargruppen(8/6)(3/7)(8/9)(9/11)
Växjö- AA Växjögruppen(22/7)(7/9)
Åre- AA Åregruppen(17/11)
Åstorp- AA Åstorpsgruppen(7/10)
Ängelholm- AA Ängelholmsgruppen(24/11)
Östergarn- AA Kattviksgruppen(23/9)
STOCKHOLMSGRUPPER
AA Birka 24(3/7)(25/9)
AA Björkengruppen(26/8)(27/11)
AA Bredängsgruppen Kamelen(28/7)
AA Brommagruppen(15/6)(31/7)(30/9)(29/10)
AA Early Bird(4/8)(28/10)
AA Ekerögruppen(11/8)(31/8)(26/10)(27/11)
AA En dag i tagetgruppen(12/8)(6/11)
AA Fruängsgruppen(10/9)
AA För kvinnangruppen(9/10)
AA Högdalen(28/9)(27/11)
AA Inre Upplevelsegruppen(27/6)(28/8)(27/10)(27/11)
AA Into Action Sthlm(7/7)(15/12)
AA Kistagruppen(18/9)
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AA Kungsträdgården(2/9)
AA Mariagruppen(28/9)
AA Nya Perspektivgruppen(29/7)(2/12)
AA Pilträdet(8/7)
AA Rågsvedsgruppen(18/6)
AA Sinnesrogruppen(10/7)(25/9)
AA Sollentunagruppen(8/6)(30/6)(3/8)(2/9)(5/10)
(3/11)(4/12)
AA Sundbybergsgruppen(4/6)(9/7)(8/9)(14/12)
AA Tavastgruppen(28/8)
AA Täbygruppen(29/9)(4/12)
AA Vasagruppen(9/6)(7/9)(9/11)
AA Vasa lunchgrupp(6/11)
AA Värmdögruppen(31/7)(26/10)
KRETS
AA Krets 2 – östra regionen(19/8)(12/11)
AA Krets 5 – östra regionen(4/11)
AA Krets 6 – östra regionen(9/6)(20/10)
AA Krets 1 – övre norra regionen(19/10)
AA Krets 2 – övre norra regionen(5/10)
AA Eldkretsen(10/11)
AA Gestrikekretsen(27/7)
AA Göteborgskretsen (18/6)(4/9)(9/12)
AA Lundakretsen(31/7)
AA Malmökretsen(1/7)(31/7)(31/8)(26/9)(27/11)
REGION
AA Mellersta regionen(15/9)
AA Nedre norra regionen(2/12)
AA Södra regionen(23/6)(8/9)
AA Östra regionen(12/8)
ÖVRIGA
Britt-Mari(9/6)
Kjell-G J (29/12)
Jörgen L(30/9)(30/11)(30/12)
Lars (21/8)
Max E(29/6)(31/8)(29/10)
Per-Erik J(18/12)
Torbjörn W (24/7)
Ulf(29/10)

