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Nr 3, september2007

Hålltider m m inför Servicekonferensen 2008
Vid Förtroenderådsmötet 1 - 2 september beslutades följande viktiga hålltider
m m för SK2008:

Tid: 11-13 april 2008
Plats: Park Inn Hotell, Solna
Tema: Vårt huvudsyfte

Viktiga datum inför Konferensen:
1 december Förslag/motioner skall vara inkomna till Servicekontoret. Dessa 		
		
		
		

behandlas av Förtroenderådet och publiceras tillsammans
med inbjudan och preliminär dagordning i ett Serviceblad innan
15 januari 2008.

31 januari

Verksamhetsrapporter från regioner, Förtroenderådet, Styrelsen
för Föreningen AA i Sverige och internationella delegater skall 		
vara inkomna till Servicekontoret. Vi vill påpeka att regionernas
rapporter skall vara signerade av en delegat som deltar under
Konferensen. För att materialet skall vara lättillgängligt ber vi er
att begränsa rapportens längd till två A4-sidor. Skicka gärna in
underlaget digitalt (word-format).

31 januari

Namn och adress på alla servicedelegater från varje region skall 		
vara inkommet till Servicekontoret.
Konferensavgiften, 3.500 kr per deltagare, skall vara inbetald på
Servicekontorets plusgirokonto 70 94 25-3.

10 mars

Arbetshäfte med dagordning, rapporter (inkl ekonomisk rapport
och bokslut för 2007) och förslag/motioner utsändes till
Konferensens deltagare.

		
		
		
		
		
		

		
		
		

		
		
		

Om motioner

Motioner till Konferensen ska förses med tydlig avsändare, namn, adress och telefon (behandlas anonymt) så att eventuella frågor eller kompletteringar till motionen kan göras.
Författa motionen enkelt, kortfattat och tydligt och på ett sådant sätt att Konferensen kan besvara och behandla den. Motioner utan avsändare eller som innehåller
personangrepp och inte sätter princip före person, behandlas inte. Motioner kan
skickas per brev, fax eller e-post till Servicekontoret.
Märk kuvertet ”Motion till SK2008”.
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Deltagare på Konferensen
Med rösträtt:

21 st servicedelegater från de sex regionerna, se fördelning nedan
9 st från Förtroenderådet (max)
1 st från personalen

Inbjudna

Utan rösträtt:

Styrelsen för AA i Sverige
Föreningsrevisor
Auktoriserad revisor
Internationella delegater
Bulletinen
Utländska gäster (från Nordiska länderna samt England)

Delegatsfördelning

Då har vi kommit till årets grannlaga uträkning av hur det totala antalet delegater skall fördelas per
region.
Konferensen har beslutat om 21 delegater, vilket innebär att varje delegat representerar 20,85 grupper.

Antal grupper i Servicekontorets databas per den 3 sept 2007:
Övre norra regionen
Nedre norra regionen
Mellersta regionen
Östra regionen 		
Västra regionen
Södra regionen 		

27
26
68
153
68
96

grupper
grupper
grupper
grupper
grupper
grupper

SUMMA 			

438 grupper

Fördelningen av antalet delegater görs utifrån antalet grupper per region, dock säger riktlinjerna att
ingen region får ha färre än två delegater och ingen region fler än en tredjedel av samtliga delegater.
Det innebär att vi får följande fördelning:
Övre norra regionen
2 delegater
Nedre norra regionen
2 delegater
Mellersta regionen
3 delegater
Östra regionen 		
7 delegater
Västra regionen 		
3 delegater
Södra regionen 		
4 delegater

SUMMA 			

21 delegater

Konferenspresidium 2008

Jörgen L, Östra regionen, ordförande
Per-Olov T, Nedre norra regionen, vice ordförande
Anders B, Södra regionen, sekreterare
Konferenssekreterare
Reine Johansson, Servicekontoret
Mer information om Konferensen publiceras i kommande nummer av Servicebladet samt löpande på
vår hemsida www.aa.se (under fliken ”För medlemmar”).

