TILL KOMMITTÉER FÖR SAMARBETE OCH INFORMATION!
Hej AA-Vänner!
Här kommer en skriftlig inbjudan till AA:s höstseminarium Att föra budskapet vidare
Tid: 17-18 november 2018. Vi börjar kl. 10.00 på lördag och avslutar till lunch på söndagen.
Plats: Mornington Hotel, Bromma.
Adress: Norrbyvägen 30, 168 69 Bromma, Tel. 08 – 507 332 00,
E-mail: bromma@mornington.se.
Det är enkelt att ta sig hit. Tvärbanan stannar alldeles intill och du kan lätt ta dig till/från City,
Solna, Alvik, Bromma Flygplats, Friends Arena och Globen.
Inbjudna: Aktiva i kommittéer för offentlig information. Ta upp ditt intresse i kommittén för
ett beslut om deltagande på seminariet. Återrapportering till lokala grupper är viktigt.
Vi vill denna gång särskilt bjuda in Samordnare i Regionen som enligt Servicehandboken
har en nyckelroll i denna funktion. Kretsordföranden är även speciellt inbjudna denna gång
Vi räknar med att bli ca 40 personer vid denna samling och många av er som är inbjudna har
efterfrågat ett sådant här seminarium och ser verkligen fram emot att få träffas.
Avsikt och ambition: Avsikten med detta seminarium är att vi i första hand ska få dela våra
erfarenheter med varandra. Informera, utbilda och träna. Servicehandbokens och riktlinjers
innehåll lyfts upp. Men ambitionen är också att få inspiration från varandra, utbyta
erfarenheter som gör att vi kan ta hjälp av varandra på hemmaplan.
Dagsprogrammet kommer att presenteras senare. Dagen kommer att innehålla många olika
delar men ha tillräckligt med ”luft” för att vi ska hinna prata med varandra.
Spännande dag hoppas vi att det ska bli!
Ni som redan har kommit igång med kommittéer och vill presentera ert arbete – hör av er så
lägger vi in en timme i programmet. Behöver ni projektor och visa PP så går det bra.
Anmälan till info@aa.se. Anmälan är bindande.
Boende- och Reseersättning utbetalas mot kvitto el biljett, så ta med utskrift. Kostnader vid
uteblivet deltagande ersätts inte. Kostnadstak för boende är 700:-, gärna billigare.

Vi ser fram emot dagen tillsammans, vi hjälps åt att göra den bäst!
FRSoIK Hälsar Er Varmt Välkomna!
Ulf B och Ingela L
Olov Åkerman Vän till AA

"Jag är ansvarig....
Närhelst, varhelst någon ber om hjälp, vill jag att AA alltid ska finnas
till hands och för det är jag ansvarig."

