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Servicemötet 2014

samt traditionerna.
Det årliga servicemötet med delta- Tänk på anonymiteten på tex Facebook
gande av dem som arbetar med central Om vi vill göra reklam för tex stormöten
service samt våra regionsordförande, och konvent,
ägde rum på servicekontoret den 8 no- Tänk då på att gruppen ska vara sluten, så
den inte röjer den som tackat ja.
vember.
Mötet öppnades och ingress, tradi- 4 Nytt forum för service – Office 365:
tioner och dagliga reflektioner lästes. Office 365 kräver mer av oss. Ska vara
Därpå följde en presentationsrunda av praktiskt och användbart. En del känner
viss oro angående säkerheten mm….Kan
samtliga 26 deltagare.
Respektive regionsordförande rappor- kretsar och regioner använda sig av detta?
terade sedan om läget ute i landet. Det
Per-Olov T och Bitte B
framkom vid rapporteringen att vissa
kretsar hade svårt att få fram personer
till kretsstyrelser, samt servicedelegater.
Rapport: Nordiskt temamöte,
Därefter rapporterade FörtroenderTrondheim 25-26/10
rådets kommittéer och Styrelsen för
Från Sverige deltog Hans Marklund, vän
AA i Sverige om vad som är aktuellt.
till AA i FR och undertecknad
Slutligen följde rapporter från de
Då vi var flera deltagare som kom redan
internationella delegaterna, projektet
fredag eftermiddag så följde vi med på ett
Ag/site och Förtroenderådet.
trevligt AA-möte i Trondhemsgruppen.
Efter lunchpausen gavs möjlighet för
Kändes fint att presentera sig som ”alkokommittéer och regionordföranden att
holiker”.
ha en kort träff för att diskutera aktuella frågor.
På lördagen startade mötet och efter geDärefter presenterades underlaget för nomgång av tidigare protokoll och lite andagens gruppdiskussioner.
nan mötesformalia så kom vi in på temat
Här följer ett sammandrag av synpunk- för denna träff, ”Icke-alkoholisten i förtroter från grupperna.
enderådet”
1 Att föra budskapet vidare genom Nicolay från Norge inledde med en fin
service:
tillbakablick över hur mycket icke-alkoAlla var i stort sett eniga: sponsra holisterna betytt för AA:s utveckling. Inin till service, berätta när vi är ute i tressanta citat bl.a. från talen vid första
grupper, kretsar och regioner. Gör det konferensen 1955.
med ett leende, och berätta gärna hur Sedan berättade Nicolay om den process
vi vuxit, och hur mycket det givit oss som man gått igenom i Norge för att rekrypersonligen. Lämna gärna en manual tera nya vänner till AA. Man har gjort ett
till efterträdaren med viktiga punkter systematiskt arbete för att ta fram prioriatt tänka på. Finns kvar som mentor.
terade kandidater och nu har man två nya
2 Ny hemsida:
som är villiga att gå in i Tjenesterådet.
Tillsätt en referensgrupp för användare
ur olika pesonkretsar. Det ska vara lätt H ans berättade lite om hur det är att vara
att hitta på hemsidan. Det blir tidsspa- vän till AA i Sverige och betonade vikrande för personalen på servicekontoten av att ha någon f örankring i lokal AA
ret.
verksamhet. Han poängterade även att det
3 Nätetik:
är viktigt att välja AA-vännerna ur olika
Det rekommenderas att påminna om
yrkesgrupper.
GSO:s riktlinjer angående nätetik,
I Finland har man två kunniga vänner till

***************************
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AA som ofta används som föredragshållare i olika
offentliga sammanhang.
I Danmark har man för närvarande inga icke-alkoholister i central service, men ett antal som bidrar
till service på ett mera regionalt/lokalt plan.
Under resten av lördagen och söndag förmiddag
diskuterades och utbyttes erfarenheter kring sådana ämnen som:
• Hur skapar vi kunnigare AA-grupper
• Så jobbar vi med Offentlig Information
• Betydelsen av att bjuda in personer till öppna
möten
• Olika material för att sprida budskapet
• Möjligt samarbete mellan medlemstidningarna
(Bullen, Boks…)
• Hemsidor och användningen av internet
Nästa delegatträff blir vid det Nordiska mötet i
Danmark som är planerat till 18-19/9 2015
Sedan är nästa temamöte hösten 2015 i Sverige,
det planerades preliminärt till 21-22/11
Tema: ”Nykommeren, hvordan få tak i dem og
hvordan beholde dem”
Träffen avslutades med ett öppet informationsmöte där ganska många från Trondheimsgruppen
anslöt, vilket gav en hel del frågor och intressanta
diskussioner.
Anders W, Nordisk delegat

*******************************

Resumé ur Rapport från tjugotredje Världsservicemötet i Warszawa, 12-16 Oktober 2014
Tema: The Three Legacies: Vital for All Generations
Det främsta syftet med Världsservicemötet
(WSM) är detsamma, 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.
På WSM 2014 deltog 61 delegater från 41 länder,
varav fyra länder, Hongkong, Iran, Rumänien och
Tjeckien, deltog för första gången.
G.S.O. US/Canada hade fått in begäran om fi-
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nansiellt stöd från två länder som önskade delta
vid 23:e WSM. De skickade, med hänvisning till
”country-to-country sponsorship”, förfrågan vidare
till länderna som anmält sig till 23:e WSM. Förtroenderådet beslöt enligt FR protokoll 2014-08-01 §
11a) att tillmötesgå förfrågan och sponsra med en
delegatavgift (1 100 US $) för världsservicedelegat
från AA i Hongkong.
I god tid före WSM skickar delegaterna in en skriftlig rapport som beskriver struktur och utveckling i
det egna landet. Rapporten ska bland annat omfatta följande huvudpunkter: litteratur, finans, antal
grupper, allmän struktur, sponsring av andra länder,
webbsida.
Mötet inleds alltid med registrering och sedan ett
Red Ball-meeting (= AA-möte där den som får bollen delar och sedan kasta bollen vidare till nästa).
De flesta får möjlighet att dela med sig av sin glädje
och sina förväntningar inför WSM.
Ordförande Dariuz P., AA i Polen, önskade oss välkomna till Warszawa och uttryckte bland annat den
stora glädjen över att AA i Polen fick vara värd för
det 23:e WSM samma år som de fyller 40 år. AA i
Polen består idag av 2300 grupper, 76 intergroups
(kretsar) och 14 regioner.
AA är, vilket även bevisas under dessa dagar, en
blomstrande rörelse som finns över hela vår jord i
ett gigantiskt nätverk. Detta uppnås trots skillnader i språk, kultur, politik och en mycket skiftande
geografi.
Världsservicemötet har fyra stående kommittéer:
• Agenda
• Literature/Publishing – Reine J. deltog i denna
kommitté
• Policy/ Admissions/Finance
• Working With Others – Gunnar M. deltog i denna kommitté
Workshop
Vi var indelade i fyra grupper och alla grupper behandlade samma frågor, 3 - 4 stycken, som berörde
temat för respektive workshops tema.
Reine J. var moderator för en grupp i workshop II
och Gunnar M. sekreterare i en grupp i workshop
III.
* Workshop I
A.A. from 1935 up to now – the Twelwe Traditions
Run A.A.
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* Workshop II
When in a small community one doesn´t find
enough members to do service, does the principle
of rotation have to be ignored?
* Workshop III
Alcoholism and other addictions – “I am an alcoholic and addict” said at A.A. meetings. (Primary
Purpose)
Rapporter
En mycket viktig del av mötet upptas av samtliga
deltagande länders rapporter samt rapporter från
zonmötena.
Gunnar M. föredrog muntligen en resumé
(”highlights”) av rapporten från AA i Sverige.
Internationella Litteraturfonden
Phyllis H., från G.S.O., New York informerade
om Internationella litteraturfonden som startades
1991. På rekommendation av 11:e WSM fick sekreteraren uppdrag att skriva till samtliga deltagande länder med det specifika syftet att samla in
pengar för att hjälpa de länder som inte själva kan
finansiera översättning och förvärv av litteratur.
AA Sverige började 1995 att skicka in bidrag till Internationella Litteraturfonden. Fram till
och med i år har vi bidragit med totalt $46,749.
WSM 2016
På förslag från Agendakommittén beslöts att 24:e
WSM som kommer att hållas 23-26 oktober 2016 i
New York på temat ”One World – One A.A. – One
Language of the Heart”. (En värld – Ett AA – Ett
hjärtats språk.)
Avslutningstalet hölls av Dariuz P., Polen och därefter avslutades detta möte över fem dagar med
att alla delegaterna fick läsa sinnesrobönen på sitt
modersmål.
Slutlig rapport kommer att skickas ut från G.S.O.,
New York under februari 2015.
Reine J., WSD/Gunnar M., WSD

*******************************************
FRIVILLIGA BIDRAG

Under tiden 1 september –30 november 2014 har
frivilliga bidrag inkommit till Servicekontoret enligt
nedanstående sammanställning.
GRUPPER
Alingsås – AA Centrumgruppen(17/11)
Billingsfors – AA Billingsforsgruppen (27/11)
Borlänge – AA Mjälgagruppen (17/10)
Borås – AA Boråsgruppen(10/9)(4/11)
Degerfors AA Degerforsgruppen (10/10)
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Enköping – AA Kryddgårdsgruppen (10/11)
Eskilstuna – AA Carlagruppen (13/10)(10/11)
Fagersta – AA Fagerstagruppen (26/11)
Falköping – AA Falköpingsgruppen(25/11)
Falsterbo – AA Skanör/Falsterbogr. (13/10)(12/11)
Forsa – AA Tillfällig AA-Grupp (12/9)
Grycksbo – AA Grycksbogruppen (13/11)
Gävle – AA Sätragruppen(9/10)
Göteborg – AA Centrumgruppen (2/9)(9/10)(5/11)
Göteborg – AA En dag i taget (28/10)
Göteborg – AA Göteborgsgruppen(29/10)
Göteborg – AA Marklandsgruppen(6/10)
Göteborg – AA Oscar Fredriksgruppen(30/9)
Göteborg – AA Sobriety (26/9)(6/11)
Göteborg – AA Vårvädersgruppen (10/10)(4/11)
Göteborg – AA Västergruppen (28/10)
Göteborg – YPAA(28/5)(1/9)
Halmstad – AA Tylögr. (18/9)(22/9)(24/10)(18/11)
Helsingborg- AA Centrumgruppen (7/10)
Helsingborg – AA Råågruppen (17/11)
Helsingborg – AA Öresundsg. (23/9)(27/10)(24/11)
Hemse-AA (8/9)
Herrljunga AA (1/9)
Hjogruppen AA (11/9)
Hultsfred - Hultfredsgruppen (6/10)
Hässleholm – AA Hässleholmsgruppen
(Parkvillan(6/10)
Höllviken – AA Höllvikengruppen(6/10)(10/11)
Hörby-AA Hörbygruppen (18/9)
Jönköping AA Citygruppen (29/10)
Jönköping AA Liljeholmsgruppen (8/10)
Karlstad – AA Herrhagsgr. (17/9)(22/10)(28/11)
Karlstad – AA Lunchgr. Norrstrand(3/9)(28/11)
Karlstad – AA Milleniumgruppen (6/10)
Karlstad- AA Söndagsgruppen (23/10)
Karlskoga – AA Karlskogagruppen (22/9)(3/10)
Karlskrona- AA Karlskronagruppen (14/11)
Karlskrona – AA Lyckebygruppen (1/9)
Kil AA – Kilsgruppen (25/11)
Kristianstad-AA Hemgårdsgruppen (3/9)(8/10)
Kungälv – AA Kungälvsgruppen (29/9)
Leksand – AA Leksandgruppen (29/9)
Lessebo – AA Lessebogruppen (20/10)
Linköping-AA Bergagruppen (10/11)
Linköping – AA Tolvstegsgruppen (15/9)
Luleå – AA Varvsgruppen (21/11)
Lund – AA Centrumgruppen (19/9)
Lund – AA Själbogruppen (9/9)(21/10)(7/11)
Malmö – AA Centrumgruppen (21/10)
Malmö – AA Limhamnsgruppen (3/11)
Malung – AA Skinnargruppen (2/9)
Molkom- AA Molkomsgruppen (30/10)
Norrköping-AA Borgsgruppen (20/10)
Norrköping-AA Klockargruppen (6/11)
Norrtälje – AA Norrtäljegruppen (5/11)
Nykvarn-AA Nykvarnsgruppen (25/9)(31/10)
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Nyköping AA Gästabudsgruppen (5/9)(7/10)
Nynäshamn – AA Ankargruppen (1/9)
Nässjö – AA (18/9)
Oskarshamn- AA grupp (13/10)
Rimbo – AA Ta det lugnt (26/9)
Sala – AA Salagruppen (3/10)
Sandviken-AA Bruksgruppen (9/10)
Simrishamn – AA Hamngruppen (3/10)
Skanör – AA Beginners Mind (5/11)
Skara- AA Skaragruppen (11/9)
Skene – AA Into Action (2/9)(2/9)
Skövde-AA Trossen gruppen (10/10)(31/10)
Staffanstorp – AA Staffanstorpsgruppen (3/11)
Strängnäs – AA Strängnäsgruppen (2/9)
Strömstad – AA Strömstadsgruppen (29/9)
Sundsvall-AA Skönsbergsgruppen (27/10)
Trelleborg – AA Väster (5/11)
Umeå – AA Tegsgruppen (24/9)
Vaggeryd – AA Vaggerydsgruppen (5/9)
Vansbro – AA Dala-Järna gruppen (11/9)
Ven – AA Vengruppen (22/9)
Vingåker – AA Vingåkersgruppen (4/9)
Växjö- AA Traditionsgruppen (16/9)(4/11)
Västerås – AA Hammarbygruppen(20/11)
Västerås – AA Koppargruppen (18/9)(21/10)
Västerås – AA Timmermansgruppen (13/10)
Ystad – AA Ystadgruppen (18/9)(12/11)
Ånge - Västra gruppen(6/10)
Åre – AA Åregruppen(30/5)
Ängelholm – AA Ängelholmsgr. (1/9)(29/9)(3/11)
Örebro - AA Lövstagruppen (7/10)
Örebro – AA Örebrogruppen (13/10)(30/10)

AA Sinnesrogruppen(3/9)(18/9)
AA Skärgårdsro (4/9)
AA Sofiagruppen(29/9)(15/10)(27/10)
AA Sundbybergsgruppen (19/11)
AA Tavastgruppen (26/11)
AA Till Verket Västerort (8/10)(27/10)
AA Tingvallagruppen (10/11)
AA Täbygruppen (10/11)
AA Upplands Väsbygruppen (24/10)
AA Vasa frukost (13/10)
AA Vasa Lunch (15/10)(22/10)(14/11)(18/11)
AA Vasa Ny morgon (28/10)(28/11)
AA Vällingbygruppen (27/11)
AA Åkersbergagruppen (20/10)(14/11)

STOCKHOLMSGRUPPER
AA Brommagruppen (24/9)(25/9)
AA Gay, Lost & Found(30/10)
AA Ekerögruppen(22/9)(13/11)
AA Ett Andligt Uppvaknande-gruppen(11/9)
AA Floragruppen (20/11)
AA Fruängsgruppen (20/10)
AA Handengruppen (9/9)(28/10)
AA Högdalsgruppen (9/9)(29/9)(28/10)(2811)
AA Inre upplevelsegruppen (19/9)
AA Jakobsgruppen (20/10)
AA Kryddgårdengruppen (6/10)
AA Kungsträdsgårdsgruppen (25/11)
AA Kvinnogruppen i Vasastan City (10/9)
AA Nacka Kvinnogrupp (28/11)
AA Lost & Found Gay AA (16/9)
AA Lunchgruppen Östermalm (8/10)
AA Malmgårdsgruppen (13/10)
AA Mariagruppen (2/9)
AA Nya Perspektiv (1/9)(6/10)(31/10)(28/11)
AA Rotebrogruppen (4/11)
AA Rågsvedsgruppen (13/10)
AA Sinnesrogruppen-Sumpan(8/9)

KONVENT
Eskilstunakonvent (2/10)
Gullbranna (8/9)
Landsmöte 2014 (13/10)(20/10)

KRETS
AA Göteborgskretsen(18/9)
AA Krets 1 (12/9)(14/11)
AA Krets 2, (17/9)(21/10)(20/11)
AA Krets 3 (10/11)
AA Krets 4 (23/9)
AA Krets 5 (3/10)(30/10)
AA Krets 6 (3/10)
AA Krets 8 (24/9)
AA Malmökretsen (15/9)(15/10)(25/11)
AA Sydostkretsen (20/11)
AA Värmlandskretsen (18/11)
REGION
AA Övre Norra regionen (24/10)
AA Södra regionen(5/9)
AA Östra regionen (20/10)(17/11)(26/11)
AA Västra Regionen (23/9)

Privatpersoner 17 st
Okända (9/9)(9/9)(19/9)(6/10)

Servicekontoret är STÄNGT
30/12--7/1
P g a inventering och bokslutsarbete

Servicekontoret tackar alla i
AA gemenskapen för ett givande samarbete och önskar
God jul och Gott nytt år
Barbro och Bernt

