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Inbjudan till Servicekonferensen 2016

Inbjudan till alla deltagare på AA Sveriges tjugofemte servicekonferens.
Servicekonferensen kommer att hållas 8-10 april 2016 på Park Inn, Solna.
Temat för Servicekonferensen: Gör det enkelt

Förslag till dagordning 25:e Servicekonferensen

Fredag den 8 april kl 14.00

§1. Förtroenderådet hälsar välkommen och
öppnar den 25:e Servicekonferensen.
De Tolv Traditionerna, Ingressen 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
d) Justering av röstlängd samt
deltagarförteckning
§ 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 2015
§ 6.Övriga frågor till Förtroenderådet anmäls.
Inlämnas skriftligt till sekreteraren senast
fredag kl 16.00.
§ 7. Konferensens huvudtema: Gör Det Enkelt
Talare: Thomas F (Presidiet)
§ 8. a) Namnförslag till ordförande, vice
ordförande, sekreterare och vicesekreterare till
26:e Servicekonferensen (beslut § 16 a)
b) Förslag till huvudtema för den 26:e Servicekonferensen (val § 16 b)
c) Förslag till arrangör av Landsmötet 2017,
Södra Regionen står på tur. (beslut § 12 a)
d) FR förslag ändringar/tillägg i
Servicehandboken
e) Namnförslag och presentation (val § 12 b)
Ledamot till FR från
• Södra Regionen
• Västra Regionen
• Världsservicedelegat
• Nordisk delegat
• Vän till AA
Internationella delegater

f) Namnförslag och presentation
Internationella delegater (val § 12 c)
• Nordisk delegat
• Världsservicedelegat
§ 9. Verksamhetsrapporter 2015
a) Regionerna
b) Förtroenderådet inkl. kommittéerna
c) Internationella delegater
d) Bulletinen
e) Godkännande av rapporter
§ 10. Genomgång av fredagens arbetsuppgifter
till de olika utskotten:
• Konferensens tema: Gör Det Enkelt
• Motionerna
• FR förslag ändringar/tillägg Servicehandboken
• Koncept 1-4
Utskottsarbetet påbörjas, avrapportering i
plenum på söndag.
OBS: fredag och lördag hålls öppet AA-möte
kl 22.00 i sal 5/6
Lördag den 9 april kl 09.00
§ 11 a) Ekonomisk redovisning inkl. styrelsens
verksamhetsberättelse
b) Revisorerna har ordet
§ 12 a) Beslut av arrangör och tema för
Landsmötet 2017
b) Val av ledamöter till Förtroenderådet
c) Val av Internationella delegater
§ 13 Nulägesinformation:
• FR och dess kommittéer
• Internationella delegater
• Styrelsen för föreningen AA i Sverige
• Bulletinen
• Servicekontoret
• Ideella Föreningen AA i Sverige
§14 Fortsatt arbete i utskotten
Söndag den 10 april kl 09.00
§ 15 Presentation av utskottens arbete samt
beslut och uttalanden av Konferensen
§ 16 a) Val av ordförande, vice ordförande,
sekreterare och vice sekreterare till 26:e
Servicekonferensen

Servicebladet

b) Fastställande av huvudtema och datum för 26:e
Servicekonferensen
c) Övriga frågor besvaras av FR (se § 6)
§ 17. Godkännande av Förtroenderådets verksamhet för
2015
§ 18. Konferensdeltagarna uttalar sig om den 25:e
Servicekonferensen
§ 19. Avslutningsanförande av Förtroenderådet

Allmänt om Servicekonferensen
OBS !!!

Samtliga servicedelegater kommer att kallas en dag
tidigare för förberedande arbete inför SK. Separat
dagordning för detta arbete kommer att distribueras
senare.

Resor

Delegaternas resor kommer att ersättas efter konferensens
slut. Förtroenderådet och Konferenspresidiet vill vädja om
att delegaterna håller nere kostnaderna för resor genom
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
ge dem insikt i hur Konferensen arbetar.

Konferensledning
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AA Sverige 60 år
Vi vet inte den exakta tidpunkten när Centralgruppen (nuvarande Malmgården) startade sina möten år
1956. År 2005 beslutades att den 27/3 räknas som
årsdag för AA i Sverige.
Malmgårdsgruppen har som vana att uppmärksamma årsdagen med tacksamhet och ett möte. Hattpengarna från mötet går till Servicekontoret (hoppas
att flera grupper ansluter sig till denna goda vana).
I år blir det en större samling på Malmgården på
påskdagen när AA Sverige fyller 60 år. Mer information kommer i kalendern.
AA:s historia i Sverige kommer att vara prissänkt
till 100 kr hela 2016. Passa på att köp en till dig själv
eller ge bort till någon som fyller AA år.

**********************************
Ekonomi 2015

Under 2015 inkom 1 313 720 kr. i frivilliga bidrag
drygt 13 000 kr över budget. Nettoförsäljningen uppgick till 1 042 254 kr, 41 746 kr lägre än budgeterat.
Kostnader har i stort följt budget.
Under året gjordes en engångsinvenstering i ny hemsida för totalt 301 000 kr som är till fullo betalad.
Mer information kommer när bokslut är fastställt.

Presidiet, som består av Thomas F Södra Regionen Ronald
F Östra Regionen, Ulf B Mellersta Regionen samt Birgit A
Nedre norra Regionen.
För ytterligare information och frågor kontakta Presidiet som
nås via e-post: service@aa.se

Som Förtroenderådet tidigare påtalat om i ekonibrevbrev december 2015 till grupperna kommer 2016 att
bli ett tuffare år ekonomiskt på grund av:
Kommande flyttkostnader samt högre hyra.
Ökade planerade insatser av Informationskommittén

Arbetshäftet

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

Arbetshäftet, inklusive ekonomiska rapporten och bokslutet
för 2015 kommer att skickas ut den 7 mars 2016 till Konferensens deltagare.

Till Konferensen inbjuds:

• med rösträtt
* landets 21 servicedelegater
* Förtroenderådet
* 1 representant för anställda vid Servicekontoret
• utan rösträtt
* Internationella delegater
* Ledamot från styrelsen för föreningen AA i Sverige
* Representant från Bulletinen
* Auktoriserad revisor och föreningsrevisor
* Inbjudna gäster från våra grannländer
Välkomna hälsar
Konferenspresidiet och Förtroenderådet

Motionerna finns även att läsa på
http://www.aa.se/medlemmar/dokument/service-

konferens

Servicekontoret flyttar

Servicekontoret byter adress till Bolidenvägen 20 vid
Globens T-banestation. Preliminärt kommer flytten
att ske i mitten på mars.
Under ca en vecka kommer utskick av litteratur och
servicen i övrigt att vara på en lägre nivå än vanligt.
Flytten beror på att hela kvarteret där Servicekontoret nu ligger ska byggas om.
Håll utkik i Aktuellt på www.aa.se för närmare besked om flytten.

**********************************
Tjänare sökes

Aktuellt behov av tjänare till Central service
hittar ni på http://www.aa.se/medlemmar/aa-isverige/vi-soker-tjanare.

Vi ses på det lyckliga ödets väg

