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Servicemötet 2012

		

exempel på hur sponsorskap fungerar
i dag.

Det årliga servicemötet med deltagare av dem som arbetar med
central service samt våra 6 regionsordförande, ägde rum på servicekontoret den 10 november.
Mötet öppnades och ingress, traditioner och dagliga reflektioner lästes. Därpå följde en presentationsrunda av samtliga 30 deltagare.

Några av synpunkterna på Regionoch Kretsindelning:
Se till att servicedelegaterna besöker
kretsar och grupper för information
och ökad kunskap om AA’s struktur.
Översyn behövs med jämna mellanrum t ex var 10:e år.

Respektive regionsordförande
rapporterade sedan om läget ute
i landet. Några glädjeämnen från
rapporteringen var att mellersta regionen upplever en positiv
landsmöteseffekt samt att en aktiv
landsmöteskommitté i västra regionen arbetar med planeringen av
landsmötet 2013 som ska hållas i
Göteborg.

Tips på hur man lär upp nya tjänare:
All information finns i vår litteratur,
så det gäller att informera om hur
man hittar den. Avgående ger introduktion till nyvalda. Använd systemet
med vice på alla platser, så att man
kan jobba parallellt.

Därefter rapporterade Förtroenderådets kommittéer och Styrelsen
för AA i Sverige om vad som är
aktuellt. Slutligen följde rapporter
från de internationella delegaterna
och Förtroenderådet.

Mötet avslutades med en allmän
frågestund och kommentarer:
Litteraturen är skriven: se till att den
kommer till kännedom.
Dyslektiker behöver hjälp med att
få tillgång till all skriven text = Talböcker.
Beskriv vad böckerna betyder för mig.
Ge mer information vid konvent och
stormöten om litteratur.
Ge bort böcker i stället för presenter.

Efter lunchpausen gavs möjlighet
för kommittéer och regionordföranden att ha en kort träff för att
diskutera aktuella frågor.

Vi behöver komma in i fängelser med
AA-möten.

Därefter presenterades underlaget
för dagens gruppdiskussioner.
1.
Sponsorskap i Sverige – Hur
ser det ut? Vad kan vi eventuellt
förbättra / nya ansvarsområden?
2.
Översyn av Region- och
Kretsindelning.
3.
Introduktion av nya tjänare


Eftersom många av deltagarna hade
lång nykterhet, kom det fram flera

Per-Olov T och Leif J

Möteslistan

• Gå gärna in på möteslistan på hemsidan (www.aa.se) och se över Er grupps
information.
Kontollera så ev. mailadresser och
telefonnummer är aktiva.
• Om något ej stämmer - meddela
Servicekontoret, via e-post
service@aa.se
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Nomineringskommittén informerar
För närvarande är de flesta tjänsterna inom
central service bemannade, men några vakanser
finns. Det gäller först och främst en representant
från Västra Regionen i Förtroenderådet. Dessutom saknas representanter från Övre Norra och
Västra regionerna i Nomineringskommittén.
På grund av utroteringar under nästa år behöver vi dessutom medlemmar i
Informationskommittén och Policykom mittén.
O m du är intresserad av att jobba i central

service kan du följa dessa råd:
•
Skriv ned en presentation av dig själv.
Hur lång tid du har i AA, den service du gjort
tidigare samt om din utbildning/yrkeserfarenhet och hur du tror att du kan bidra till arbetet i kommittén.
•
Berätta att du är intresserad på ett
praktiskt möte i din hemgrupp
•
Följ med och presentera dig på ett
kretsmöte och på ett regionmöte
•
Om ditt namn stöds skickar regionen
in namnförslagen och din presentation
till Servicekontoret som lämnar den till
Förtroenderådet.
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Sammandrag av Rapport från tjugoandra Världsservicemötet i New York 21-25 Oktober 2012
Det främsta syftet med Världsservicemötet är
det samma, som för all annan verksamhet i AA.
Nämligen att föra budskapet om ett tillfrisknande vidare till de alkoholister som fortfarande
lider, varhelst han/hon må befinna sig i världen
och vilket språk han/hon än må tala. Världsservicemötet är ett forum där delegater från hela
världen delar erfarenheter, styrka och hopp med
varandra. Mötet hålls vartannat år. Varannan gång
i New York och varannan gång i något annat land
som bestäms på mötet i New York.
I god tid före WSM skickar delegaterna in en
skriftlig rapport som beskriver struktur och utveckling i det egna landet. Rapporten ska omfatta
följande huvudpunkter: litteratur, finans, antal
grupper, allmän struktur, sponsring av andra länder,
webbsida mm.
Temat för WSM 2012 var ”Rotation: The Heartbeat of A.A.” (Rotation: AA´s Puls).
61 delegater från 35 länder deltog i detta möte.
Reine Johansson och Jan-Ola Johnsson representerade Sverige.

Världsservicemötet har fyra stående kommittéer:
Det är Förtroenderådet som väljer in * Agenda – Jan-Ola deltog i denna kommitté
ledamöter i de olika kommittéerna samt * Litteratur/Publishing – Reine deltog i denna
i styrelsen för Föreningen AA i Sverige. kommitté
Det kan också förekomma att du, innan du blir * Policy/ inträdes/finans
invald, bjuds in till ett möte med den kommitté *Arbeta med andra organisationer/utomstående
som du är intresserad av, för att lära känna var- Årets workshop:
andra och få en insyn i hur kommittén arbetar. * Problems other than alcohol at A.A. meetings Vill du veta mer om kommitténs arbete innan du anmäler ditt intresse, kan du
ringa Servicekontoret så ser de till att någon från kommittén kontaktar dig och
berättar mer och svarar på dina frågor.

Nomineringskommittén Leif J

Ekonomisk redovisning 2012
Lämnas i Serviceblad nr. 1 2013 som utkommer
i januari.

how are groups dealing with this matter?
Reine var ordförande för detta workshop.
* A.A.Groups departing from A.A. tradition what can be done?
* How do we overcome apathy and generate
enthusiasm in service work?
Presentationer - 7 olika teman
Totalt hölls 18 olika presentationer och de är en
mycket viktig del av mötet.
Jan-Ola höll presentation på temat ”Fördelar och
nackdelar med AA på sociala nätverk”.
Reine J och Jan-Ola J
Läs mer på hemsidan under flik Förtoenderådet
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Nytt år nya arrangemang
Kalendariet på www.aa.se

Grupper, Kretsar och Regioner anmäl in era
arrangemang till Servicekontoret via mail till
service@aa.se
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Frivilliga bidrag
Under tiden 1 september– 30 november 2012
har frivilliga bidrag inkommit till Servicekontoret
enligt nedanstående sammanställning.

GRUPPER
Avesta – AA Avestagruppen (18/9)
Bollnäs – AA Centrumgruppen(5/9)
Borås – AA Boråsgruppen(4/9)(6/11)
Kalendariet är till för:
Brunflo – AA Brunflogruppen (22/10)
Stormöten, Seminarier, Konvent även
Eskilstuna – AA Grupp 12 (22/10)
internationella.
Fagersta – AA Fagerstagruppen (5/11)
Krets- och regionmöten.
Falsterbo – AA Skanör/Falsterbogruppen (10/9)
Central service som Servicekonferens,
(13/11)
Servicemöten, FR med kommittéer,
Fjugesta – AA Fjugestagruppen (12/11)
Styrelse osv.
Gävle AA Gavlegruppen (8/11)
Göteborg – AA Centrumgruppen(25/9)
Telejouren för AA i Sverige
Göteborg – AA Marklandsgruppen(6/9)(4/10)
Telejouren sitter i Servicekontorets lokal och är (7/11)(
Göteborg – AA Oscar Fredriksgruppen(30/10)
bemannad ALLA dagar kl 11-13 samt 18-20.
Göteborg – YPAA(10/9)
Telejouren har planeringsmöte 1:a ons/månaHallstahammar – AA Bultengruppen (16/10)
den Tid: kl 18.00. Plats: AA´s Servicekontor.
Vill Du göra tolftestegsarbete samt bor i Stock- Hallstavik – AA Hallstagruppen (5/9)
Halmstad – AA Tylögruppen(25/9)(20/11)
holms närhet och har minst 1 års oavbruten
Helsingborg – AA Öresundsgruppen (5/9)
nykterhet i AA kom till planeringsmötet.
Hemse-AA (1/9)(23/11)
För att underlätta telejourens tolftestegsarbete
Husum ¬– AA (26/6)
behöver vi få hjälp med följande:
Höganäs –AA Höganäsgruppen(8/10)
* telefon-/mobilnummer till kontaktpersoner i
Höllviken – AA Höllvikengruppen(3/9)(8/10)
grupperna
(9/11)
* ev jourtelefoner till grupperna (ange också när Järpen – AA Järpengruppen(23/11)
dessa jourtelefoner är bemannade).
Jönköping AA Citygruppen (25/9)
Karlstad – AA Herrhagsgruppen (17/9)(21/11)
Mejla gärna in uppgifterna på: telejouren@aa.se Karlstad – AA Lunchgruppen Norrstrand
eller per brev till Servicekontoret.
(11/10)
Karlstad- AA Söndagsgruppen (27/9)
Karlskoga – AA Karlskogagruppen (17/9)
Katrineholm – AA Djulögruppen(27/9)(29/10)
Stora Boken Pocket
Klippan – AA Klippangruppen(27/9)
Knislinge – AA Knislingegruppen(10/10)
Nu i nytt format med samma sidbrytning
Kristianstad – AA Södra gruppen (5/11)
sidorna 11 tom sidan 177 som i inbundna Laholm – AA Laholmsgruppen (17/9)
Stora Boken. Boken är mindre i format och Leksand – AA Leksandgruppen (6/9)
Linköping-AA Bergagruppen (7/11)
teckensnitt.
Linköping – AA Tolvstegsgruppen (1/10)
Det finns ca 100 ex i lager av det större formatet. Ludvika – AA Ludvikagruppen(14/11)
Vid beställning ange om ni vill ha det större for- Luleå – AA Campusgruppen (21/9)
matet.
Luleå – AA Varvsgruppen(2/11)
Servicekontoret bekräftar med mail till arrangör för kontroll när uppdatering skett i
Kalendariet.

Servicebladet
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Lund – AA Själbogruppen(6/9)(5/10)(30/11)
Malmö – AA Limhamnsgruppen (6/11)
Norrtälje – AA- Brännäsgruppen (18/9)
Nykvarn-AA Nykvarnsgruppen (8/10)(9/11)
Nyköping AA Gästabudsgruppen (6/11)
Oxie – AA Oxiegruppen (30/10)
Rimbo – AA Ta det lugnt (18/10)
Skara- AA Skaragruppen (13/9)
Skellefteå – AA Skelleftegruppen (16/10)
Strängnäs – AA Strängnäsgruppen(25/9)
Södertälje-AA Telgegruppen (1/9)
Timrå – AA Timrågruppen (19/11)
Trelleborg – AA Kontinentgruppen (6/9)
Trosa – AA Trosagruppen (22/10)
Ulricehamn – AA Bogesundsgruppen (18/9)
(31/10)
Vaxholm – AA Vaxholmsgruppen (10/10)
Vimmerby – AA Victoriagruppen(1/11)
Växjö- AA Traditionsgruppen (4/10)(30/10)
Västerås – AA Hammarbygruppen(9/11)
Västerås – AA Koppargruppen (11/9)(7/11)
Ystad – AA Ystadgruppen (11/10)
Åre – AA Åregruppen(9/10)

AA Vallentunagruppen(1/10)(1/11)
AA Vasa Lunch(27/11)
AA Vasagruppen(7/9)(31/10)
AA Värmdögruppen (23/11)
AA Åkersbergagruppen (23/11)

STOCKHOLMSGRUPPER
AA Ankargruppen(11/10)
AA Brommagruppen (15/11)
AA Early Bird (1/10)
AA Ekerögruppen(4/9)
AA Farstagruppen (6/9)
AA Fältgruppen Solna (1/10)
AA Handengruppen (1/10)(2/11)(29/11)
AA Happy Landings(26/9)
AA Högdalsgruppen (27/11)
AA Into Action Stockholm(21/9)
AA Inre upplevelsegruppen (4/10)(13/11)
AA Int.English speaking group (5/10)(5/11)
AA Kryddgårdengruppen(25/10)
AA Kvinnogruppen Nacka (31/10)
AA Lost & Found Gay AA (17/9)(15/10)
AA Lunchgruppen Östermalm (3/10)
AA Malmgårdsgruppen(30/11)
AA Mariagruppen (5/9)(5/10)
AA Nya Perspektiv(22/10)(27/11)
AA Pilträdet (31/10)
AA Sinnesrogruppen-Sumpan(28/9)
AA Sinnesrogruppen(2/10)(5/11)(6/11)
AA Sofiagruppen(3/9)(25/9)(30/11)
AA Solnagruppen(3/9)(30/10)
AA Till Verket västerort (15/11)

13 personer

KRETS
AA Eldkretsen (20/11)
AA Krets 2, ÖR(14/9)(16/11)
AA Krets 4 (4/9)
AA Krets 5(1/11)
AA Krets 7(13/9)(28/9)(15/10)(25/10)
AA Krets 8 (11/9)(12/11)
AA Lundakretsen (22/11)
AA Västerbottenkretsen (16/11)
REGION
AA Mellersta regionen (30/11)
AA Östra regionen (14/9)(26/9)
KONVENT
Eskilstunakonvent (2/10)
Gullbranna (4/9)(25/9)

Privatpersoner
ÖVRIGT
OI på Servicekontoret (30/10)
Servicekontoret Hatten(30/10)(14/11)
Okänd (12/11)

Servicekontoret är STÄNGT
vecka 01/2013

P g a inventering och bokslutsarbete är Servicekontoret STÄNGT hela veckan.
OBS: Ingen försäljning sker under vecka 01.
Beställningar som görs senast 27/12 skickas
iväg före årsskiftet.
God Jul
och
Gott nytt År
önskar
Personalen vid
Servicekontoret

