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Rapport från Nordiskt Temamöte Päivölä, Nummela Finland. 2016-11-04-06
Tema: Samarbete över gränserna.

ring (det finns 8 olika samespråk varav
nordsame är ett gemensamt använt), samt
extremlånga avstånd mellan de få grupper
som finns.

Merete L, Jens S, ND Norge
I Norges AA region Nord ingår FinnmarNordiska Delegater från Finland,
ken, Troms och Nordland. I Finnmark
Norge, Danmark och Sverige. Sapfinns det fyra grupper med allt från 1-5
mi deltog också med inbjudna remedlemmar per grupp, en grupp stänger
presentanter. (Sápmi sträcker sig
dörrarna för tre månader på sommaren. I
över hela Nordkalotten samt en
Troms fungerar likaledes fyra grupper och
stor del av Skandinaviska halvön).
i Nordland fem grupper.
Efter att vi blivit mottagna på Hel- AA-aktiviteten i norra Norge påverkas av
singfors flygplats och resa till Päivölä, redan tidigare nämnda problem; väder,
en rekreationsanläggning i Nummela vind och enorma avstånd mellan grup7-8 mil utanför Helsingfors installera- perna.
de vi oss och bjöds på middag. Senare
hölls ett AA-möte med helgens tema Svend H och Charlotte M, ND Danmark
och förväntningar inför Temamötet. informerade om deras samarbete med
nedanstående länder:
Under lördagen redovisades Nord- Grönland:
iska länders arbete med tonvikt på AA Grönland har ännu inte blivit erkänd
Temat : Samarbete över gränserna. som självständig ”AA-nation”, därför står
Det diskuterades och delades även er- AA Danmark fortsättningsvis för godkänfarenheter angående flera andra gränser nandet av litteratur hos GSO.
än de geografiska, tex att AA ska vara Färöarna:
öppet för alla (Trad.3) och hur vi ska nå Inbjudan till SK, Danmark har skickats,
ut till alla som kan behöva AA (Trad.5) utan att ha fått någon respons.
Under dagen lades mycket fokus på Grupperna beställer litteratur från AA
att få information på situationen i norr. Danmarks Huvudservicekontor.
Mycket intressant ämne för oss söderut. Island:
Island är i motsats till Grönland och FäröNågra axplock från rapporterna:
arna inte medlem av Rigsfællesskabet. Hittills har det inte förekommit något samarJuha P, Anna T Sapmi:
Det finns100-150.000 samer inalles bete mellan AA Island och AA Danmark.
runtom i världen (beroende på räknesätt), antalet tillfrisknande alkoholister
i Sapmi AA i Finland uppgår 20-30
medlemmar.
Det finns två sametalande grupper i
Finland; i Enare och Enontekis.
Sapmi AA innefattar Finlands, Sveriges, Norges och Rysslands samer. Tillsvidare finns det inte sametalande grupper utöver de i Finland
Faktorer som försvårar Sapmi AA:s
verksamhet OCH samarbete med andra AA-grupper är både språkförbist-

Samtal om framtida visioner. Viktigt att
arbeta för fortsätt utbyte med Sapmi.
Deltagarna arbetar fram förslag för framtida möte.
Efter middag på lördagskvällen avslutades
som sig bör med bastu och korvgrillning.
Nästa Nordiskt Temamöte: Ribe Danmark
3-5 november 2017
Jan J och Anders W
Nordiska Delegater.
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Rapport
från
Värdsservicemötet
(WSM) i New York 2016-10-21—31
WSM inleddes på söndagen med välkomstmöte
med genomgång av procedurfrågor för mötet
samt registrering av de c:a 60 WSM-delegaterna
från hela världen och indelning i arbetsgrupper
med c:a 15 deltagare i varje grupp. På eftermiddagen genomfördes sedan ett ”Red ball AA meeting”, vilket innebär att den deltagare som fångar
den utkastade bollen får förmånen att dela. Därefter började själva arbetssessionen som varade
fram till sen middag inklusive uppläsning av ett
tiotal ”Country Highlights”, d v s en kort sammanfattning av AA i respektive land. Vi fick även
höra korta anförande om ett speciellt tema – programpunkter som återkom vid ett flertal tillfällen.
Arbetet indelas i olika kommittéer (Agenda,
Litteratur/Publishing,
Policy/Admissions/Finance och Working with others). Gunnar hade
tilldelats ämnet ”att arbeta med andra” och
Christer ”litteratur, publicering inkl. licenser”.
Vi delades även in i 3 olika Workshops som
behandlade olika ämnen inom ramen för
våra Tolv Traditioner och de Tolv Koncepten.
På tisdagseftermiddagen föredrogs rapporter från
Europeiska Servicemötet i oktober 2015, SubSaharan Africa Service Meeting, Meeting of the
Americas (syd- och mellanamerika) samt AsiaOceania Service Meeting, samt tre rapporter angående sociala medier och hur dess användande
kan påverka anonymiteten. Mötet var mycket
tydligt med att understryka att anonymiteten
inte kan garanteras när man deltar i sociala medier såsom t ex Facebook, You Tube eller Twitter. Det är operatörerna som äger informationen
och således kan göra vad de önskar med den.
Torsdagen inleddes med rapporter om förhållanden i länder som antingen har en etablerad eller
saknar egen servicestruktur. Därpå redovisades
i tur och ordning rapporter från arbetet i olika
Workshops samt de olika kommittéerna. Dessa
kommenterades och korrigerades i olika omgångar, varefter de slutligen godkändes i plenum.
WSM-mötet avslutades med ett föredömligt
kort tal av ordföranden i U.S./Canada General
Service Board, Mr Terry Bedient, varefter Sinnesrobönen lästes på alla språk – efter varandra.
På fredagen genomfördes ett besök på Servicekontoret, GSO (General Service Office) på Manhattan, New York. Först en samling med kaffe och
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genomgång samt därefter en c:a två timmar lång
rundvandring på det stora kontoret med information om hur GSO är organiserat samt vad de olika
avdelningarna arbetar med. Före lunch hade vi ett
öppet AA-möte och därefter tog vi bussen till Stepping Stones, Bill W. och Lois hem några mil utanför
New York. Numera ett fantastiskt museum som inte
lämnar någon AA- eller Al-Anonmedlem oberörd.
Under lördag och söndag genomfördes möten i
GSB (Förtroenderådets) samtliga kommittéer. Det
tog hela dagarna med avbrott för lunch, vilken
även innefattade ett AA-möte på c:a en timme.
Världsservicemötet avslutades för vår del med
deltagande i General Service Board Quarterly
Meeting (Förtroenderådsmöte) på måndag förmiddag. Resultatet av arbetet i kommittéerna och
Workshops kommer att redovisas i slutrapporten
från WSM-mötet som planeras att vara klar vid
årsskiftet, då den sänds ut till alla delegater och
Servicekontoren i respektive land.
Nästa Världsservicemöte kommer att hållas i Durban, Sydafrika, perioden 6 – 11 oktober 2018.
Varmt tack till AA Sverige för att vi fått möjligheten att delta i Världsservicemötet 2016!
En utförligare rapport från WSM-mötet finns att
tillgå på Servicekontoret.
New York 2016-10-31
Gunnar M. & Christer M.
/Världsservicedelegater/

*****************************************
Information från Nomineringskommittén
Aktuellt behov central service:
Förtroenderådet
1 från Västra, 1 Mellersta
Informationskommittén 3 st
Nomineringskommittén 2 st Övre Norra och Västra
Policykommittén
1 st
Telejourskommittén
2 st
Litteraturkommittén
3 st
Världsservicedelegat
1 st
Ekonomikommittén
1 st
Föreningen AA
1 +1 styrelsesuppleant
Arbetsbeskrivningar för de olika uppdragen finns i
Servicehandboken. Servicehandboken finns även under dokument på www.aa.se
Nomineringar och frågor om uppdrag skickas till
nominering@aa.se.

Nomineringskommittén
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AA i radion.
Nu i juletid är det extra besvärligt för många
familjer med alkoholproblem. Därför tänker vi slå
ett slag för att det finns en lösning och hänvisa till
vår Telefonjour och websida.
För att nå ut med detta tänker vi använda radio
och vi har för det ändamålet producerat radiospotar. En med jultema och ett antal generella
som kan användas året runt.
Spotarna är redan bokade för sändning i region
väst med eget telefonnummer. Vi tänker oss att vi
ska erbjuda radiospotarna till andra kommersiella
radiostationer (alla utom Sveriges Radio) runt om
i landet.
Har ni kontakter med lokala radiostationer i ert
område som ni tror skulle kunna sända våra spotar, hör av er till info@aa.se så skickar vi spotarna
till radiostationen ifråga. Ni kan lyssna på spotarna på vår hemsida under Aktuellt. De kommer
även att finnas I Medlemmar/Dokument/Diverse
FRIK

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

Under tiden 1/9 2015– 30/11 2015 har frivilliga
bidrag inkommit till Servicekontoret enligt
nedanstående sammanställning.
.GRUPPER
Borlänge – AA Hagagruppen (6/10)
Borlänge – AA Mjälgagruppen (6/9)(7/10)
Borås – AA Boråsgruppen (11/10)
Brunflo – AA Brunflogruppen (22/11)
Degerfors AA Degerforsgruppen (6/9)
Ellös – AA Ellösgruppen(29/11)
Enköping – AA Kryddgårdsgruppen
Eskilstuna – AA Carlagruppen (11/10)(10/11)
Falsterbo – AA Skanör/Falsterbogruppen (3/10)(3/11)
Fjugesta – AA Fjugestagruppen (12/9)
Flen- AA Violengruppen (3/10)
Färjestaden – AA Kalmarsundsgruppen(12/9)(6/10)
(28/11)
Gnesta – AA Gnestagruppen (5/10)
Grycksbo – AA Grycksbogruppen (20/10)
Göteborg – AA Centrumgruppen (1/9)(3/10)
Göteborg – AA En dag i taget (5/9)(26/9)(31/10)
Göteborg – AA Göteborgsgruppen(18/10)
Göteborg – AA Oscar Fredriksgruppen(3/11)
Göteborg – AA Sisters in Sobriety (7/11) (28/11)
Göteborg - AA Stala sommargrupp (13/9)
Hallsberg – AA Tillfrisknandegruppen(20/9)
Halmstad – AA Tylögruppen (20/9)(20/10)(22/11)
Hammarö - AA Hammarögruppen (26/10)
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Helsingborg - AA Maria Lunchgruppen (31/10)
Hemse-AA (25/10)
Höganäs – AA Höganäsgruppen(11/10)
Höllviken – AA Höllvikengruppen(30/9)(30/11)
Höllviken - Beginners mind (2/9)
Höör – AA Höörsgruppen(7/10)
Järpen – AA Järpengruppen(28/11)
Jönköping AA Liljeholmsgruppen (21/10)
Kalix AA- Kalixgruppen (1/11)
Karlstad – AA Herrhagsgruppen(24/10)(22/11)
Karlstad – AA Lunchgruppen(25/10)
Karlstad – AA Milleniumgruppen (9/9)
Karlstad- AA Söndagsgruppen (17/10)
Karlskoga – AA Karlskogagruppen(11/10)
Katrineholm - AA Blue Cardgruppen (5/9)(31/10)
Katrineholm – AA Djulögruppen(30/11)
Kristianstad-AA Hemgårdsgruppen (2/11)
Kristianstad – AA Södra gruppen (26/9)
Kungsbacka- AA Västergruppen (28/10)
Kungsör - AA Ett Nytt Liv-gruppen (26/9)
Kungälv – AA Kungälvsgruppen (12/9)
Landskrona – AA Landskronagruppen (3/10)
Linköping-AA Bergagruppen (27/9)
Ludvika – AA Ludvikagruppen(30/11)
Luleå - AA Varvsgruppen (20/10)
Lund – AA Centrumgruppen (19/9)(18/11)
Lund – AA Själbogruppen (6/9)(18/11)
Löddeköpinge - AA Löddegruppen (28/9)(4/10)
Malmö – AA Limhamnsgruppen (4/10)
Malmö – AA Sjömansgården (30/11)
Malmö – YPAA (10/10)
Mellerud - AA Mellerudsgruppen (13/10)
Nora – AA Noragruppen (18/11)
Norrköping-AA Borgsgruppen (28/9)
Norrköping - AA Citygruppen (21/9)(21/11)
Norrköping – AA Hagebygruppen (14/9)(26/10)(28/11)
Norrtälje – AA Norrtäljegruppen (4/10)
Nykvarn-AA Nykvarnsgruppen (30/9)(31/10)(30/11)
Nyköping AA Gästabudsgruppen (14/9)(20/10)
Nässjö – AA Nässjögruppen (30/9)
Nödinge – AA Alegruppen (12/9)(18/10)(3/11)
Oskarshamn- AA grupp (5/9)
Ramsele – AA Ramselegruppen (30/9)
Sala – AA Silvergruppen (28/10)
Sandviken-AA Bruksgruppen (20/10)
Skellefteå – AA Skelleftegruppen (27/10)
Skurup AA Skurupsgruppen (29/11)
Skövde- Gamla AA ettan (23/9)(24/11)
Strömstad – AA Strömstadsgruppen (28/11)
Sundsvall-AA Skönsbergsgruppen (8/9)(3/10)
Sundsvall – AA Citygruppen (14/10)
Sundsvall – AA Lunchgruppen (14/10)
Ulricehamn – AA Bogesundsgruppen (27/9)(1/11)
Uppsala- AA Björkbackagruppen (5/9)
Uppsala- AA Fyrisgruppen (5/10)
Visby – AA Gutegruppen (3/10)
Västerås – AA Hammarbygruppen(23/9)(21/11)
Ystad – AA Ystadgruppen (19/9)(10/10)
Ängelholm – AA Ängelholmsgruppen (31/10)
Örebro - AA Varbergagruppen (28/11)
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Örebro – AA Örebrogruppen(16/11)
Östersund - AA Sjukhusgruppen (31/10)
Östhammar- AA östhammargruppen (10/10)
STOCKHOLMSGRUPPER
AA Brommagruppen (7/10)
AA Brogruppen (31/10)
AA Early Bird (27/9)
AA Ekerögruppen(12/9)(13/10)(14/11)
AA En AA-grupp (5/9)(19/10)(4/11)
AA Femitolvgruppen (30/9)
AA Globengruppen (9/9)
AA Handengruppen (14/9)(18/10)(11/11)(29/11)
AA Hemmagruppen (17/10)
AA Inga Helgon gruppen (10/10*2)(17/11*2)
AA Lunchgruppen Östermalm (5/9)(29/9)(31/10)
AA Malmgårdsgruppen (15/9)(10/10
AA Nya Perspektiv (5/9)(3/10)
AA Nybörjargruppen (7/9)
AA Rotebrogruppen (14/11)
AA Sinnesrogruppen-Sumpan(3/10)(28/11)
AA Soffgruppen (7/11)
AA Sofiagruppen(19/9)(13/10)
AA Tavastgruppen-Fredagsgruppen (27/9)
AA Till Verket Västerort (5/9)(4/10)(31/10)
AA Tingvallagruppen (24/10)
AA Täbygruppen (7/10)
AA Var morgon ny (1/9)
AA Vasa Lunch (26/9)
AA Vasa Ny morgon (5/10)
AA Vasagruppen(7/10)
AA Vällingbygruppen (23/9)
AA Värmdögruppen (4/10)
AA Väsbygruppen (2/9)(7/10)
AA Årstagruppen (28/9)(30/11)
KRETS
AA A-Kretsen (19/9)
AA Eldkretsen (10/11)
AA Göteborgskretsen(2/11)
AA Krets 1 (18/11)
AA Krets 2 (10/10)
AA Krets 3 (31/10)(17/11)
AA Krets 6 (22/9)(26/10)
AA Krets 7 (29/11)
AA Krets 8 (19/9)(22/11)
AA Lundakretsen (14/9)(23/11)
AA Mittkretsen (25/11)
AA Norrbottenkretsen (14/9)
AA Sydostkretsen (19/9)(30/11)
AA Värmlandskretsen (23/11)
REGION
AA Nedre Norra regionen (12/9)
AA Östra regionen (19/9)(9/11)
KONVENT
Eskilstunakonvent (7/10)
Gotlandskonvent (24/10)
Gullbranna (20/9)
Höstglödkonventet (7/10)
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Storforsen (29/9)
Landsmöte 2016 (7/9)
UTOMLANDS
Hua Hingruppen Thailand (8/11)
Nerjo Nordico (10/10)
Övrigt
Kretsmöte Krets 5 (29/11)
Servicekontoret Hatten (30/10)
Östra regionen GSM (22/10)
Privatpersoner
17 stycken

Under perioden 1/1 - 30/11 2016

har det inkommit 1 333 012 kr, motsvarande tid 2015
inkom 1 176 392 kr en ökning med 156 620 kr.

Förtroenderådet

tackar för inkomna frivilliga bidrag detta gör att vi
kan sprida budskapet vidare genom att skicka 60 000
kronor till Internationella litteraturfonden.

Vi önskar AA Gemenskapen
God Jul och Gott Nytt År
Julklappstips
Ge bort en Bulletinprenumeration endast 100 kr för
gåvoprenumeration före 24/12 2016.
Beställ i webbshopen

www.aa.se

Önskelista från Servicekontoret
Anmäl in aktuella kontaktpersoner till telejouren.
Kolla din grupps uppgifter i möteslistan.
Skicka frivilliga bidrag till PlusGiro 70 94 25-3.
Vid inbetalning skriv ex fakturanr. eller vad/vem/
vilka inbetalningen avser.

Servicekontoret är STÄNGT
2/1--5/1
P g a inventering och bokslutsarbete

för ändringar i möteslista och liknande maila
service@aa.se

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

