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* Frivilliga bidrag

Servicekonferensen 2010
Sammanfattning av konferensens viktigaste beslut
Protokollet från Servicekonferensen finns inlagd på vår hemsida
www.aa.se under fliken ”För medlemmar”.

Årets Servicekonferens hölls 9 - 11 april.
Plats: Park Inn, Solna.
Konferensens huvudtema:
Service - tacksamhet i handling.
Konferensen är AA i Sveriges samlade
gruppsamvete i frågor som berör AA
som helhet.
AA-grupperna i hela landet representeras
av regionernas valda servicedelegater.
På konferensen deltog:
* Med rösträtt:
- 21 servicedelegater
- 7 FR-ledamöter
- 2 suppleanter (Walle S, WSD +
Stig A, ND)
* Utan rösträtt:
- 1 Styrelsen för föreningen AA i Sverige
- 1 Bulletinenredaktionen
- 3 Gäster från AA Danmark, Finland
och Norge.
Personval
Till representant för AA i Sverige i FR
för tiden 2010-07-01--2012-06-30
invaldes Jan-Ola J, Lomma.
Landsmöte 2011
Södra regionen, som tackat ja till att stå
som arrangör, valdes enhälligt.
Rapporter
Samtliga rapporter godkändes.
Motioner
(För motionernas fullständiga lydelse
se Servicebladet 1/2010. OBS
motionernas numrering ändrade.)
Motion 1: Hur hantera eventuellt jäv
inom AA.
Beslut: Motionen har behandlats.

xxxxx
Motion 2: Redovisning av frivilliga
bidrag till AA i Sverige i Servicebladet.
Beslut: Motionen avslås.
xxxxx
Motion 3: Personliga e-postadresser till
varje central tjänare.
Beslut: Motionen avslås.
xxxxx
Motion 4: Kriterier för AA-grupp.
Beslut: Motionen avslås.
xxxxx
Motion 5: Outsourcing av AA:s
litteraturhantering.
Beslut: Motionen avslås.
xxxxx
Motion 6: Studieutgåva av Stora Boken
utan personliga berättelser.
Beslut: Motionen avslås.
xxxxx
Motion 7: Stora Boken som talbok på
AA i Sveriges hemsida.
Beslut: Motionen avslås.
xxxxx
Motion 8: En bärande princip för
ödmjukt tjänande inom AA är
rotationsprincipen.
Beslut: Motionen avslås.
xxxxx
Motion 9: Konferenskommitté i AA i
Sverige.
Beslut: Motionen avslås.
xxxxx
Motion 10: Med ökad transparens och
tydlig information om ekonomin kan
AA öka intäkterna.
Beslut: Motionen avslås.
xxxxx
Motion 11: Ökad användning av
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hemsidan kan minska utskick och sänka
kostnader.
Beslut: Motionen avslås.
xxxxx
Motion 12: Varför har AA riktlinjer och inte
stadgar? Varför har man rekommendationer och
inte paragrafer?
Beslut: Motionen har behandlats.
ooooo

FR:s förslag till ändringar/tillägg i riktlinjer för Servicekonferensen

Punkt 1: Dagordning och upplägg av SK
• FR hälsar välkommen: kort anförande med konferensens tema som grund
• Konferensens tema: Som talare = någon ur presidiet (ej någon utifrån)
• Avslutningsanförandet: Temat skall ligga som
grund (=röd tråd genom hela konferensen)
• Temaförslag: Presidiet tar fram förslag till nästa
års tema – detta skrivs in i dagordningen (SK godkänner eller förkastar förslaget.)
Ojämna år = tema från senaste ESM; jämna år =
tema från senaste WSM.
WSD ansvarar för att informera presidiet om temat.
• Arrangör av nästa års Landsmöte: Presidiet kontrollera med regionen enligt turordningen. Skrivs
in i dagordningen.
• Nästa års SK: Datum skrivs in i dagordningen
• Justeringsmän: Bör väljas bland 3-års delegaterna.
Servicekonferensens beslut: Punkt 1 godkändes.
xxxxx
Punkt 2: Hur hanteras motionerna
• Motion som varit uppe tidigare/eller likvärdig:
Bör inte tas upp igen förrän tidigast efter 3 år.
• Inkomna motioner: Någon ur presidiet inbjuds
till FR-mötet som behandlar inkomna motioner.
• Två typer av motioner: Information om de olika
typerna bör ingå i riktlinjerna:
Beslutsmotion – konferensen föreslås att ge rekommendationer eller beslut i frågan.
Beslutsmotionen bör avslutas med ett tydligt yrkande – förslagsvis med en eller flera ”att”-satser.
Diskussionsmotion – konferensen föreslås att ta
upp frågan till diskussion
• Motioner överlämnas till konferensen: utan yttrande från FR
• Motioner som ej kommer att överlämnas till
konferensen: läggs upp utan kommentarer på
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hemsidan.
• Motioner utan avsändare eller som innehåller
personangrepp och inte sätter princip före person:
behandlas inte. FR ger svar till motionsställaren.
Servicekonferensens beslut: Punkt 2 återremitteras till FR.
xxxxx
Punkt 3: Presidiets uppläggning för SK
• Presidiet kollar med resp utskottsordförande så
att laptop finns i utskotten
• Kollar upp nästa års Landsmöte och tema
• Föreslår temat på nästa års SK
• Presidiet svarar för anförandet av konferensens
huvudtema
• Gör upp egen tidsplan för konferensen
• Gör upp utskottsindelning
• Gör upp preliminära hålltider
• Iordningsställer röstsedlar
• Svar för deltagarlistan och kontakter med deltagarna och hotellet
• I riktlinjerna för Servicedelegater bör framgå att
man får vara beredd på att ställa upp ytterligare
1 år (i det fall man blir invald i kommande års
presidie)
• Presidiet ska svara för framtagandet av underlag
till arbetshäftet
• Presidiet ska svara för konferenssekreterarskapet
• Presidiet består av ordförande; vice ordförande,
sekreterare och vice sekreterare
• Presidiet tilldelas ett e-postkonto + Gruppforum i Share Point
• Kommande presidie deltar vid FR:s uppföljningsmöte efter SK
• Arbetsbeskrivningen för presidiet
• Vid förfall av ordförande ska följande succession
gälla:
- I första hand: vice ordförande
- I andra hand: gå på föregående konferens valresultat bland 3-års delegaterna
- I tredje hand: någon i konferensen som inte
har rösträtt
Servicekonferensens beslut: Punkt 3 återremitteras till FR.
xxxxx
Punkt 4: Protokoll m m
• Protokoll:
- ska vara justerat senast 2 veckor efter konferensens slut
- läggs upp på hemsidan
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teras till FR.
- skickas ut till samtliga konferensdeltagare
ooooo
• Serviceblad: specialnummer av servicebladet
”Rekommendationer och beslut av konferensen”
skickas ut till samtliga grupper, kretsar och regioner. FR:s förslag till tillägg i arbetsbeskrivning
Servicekonferensens beslut: Punkt 4 godkändes.

för Servicedelegat

Tillägg till Tjänstgöringspriod (efter meningen
”Mandattiden är tre (3) år räknat från 1 juli till
30 juni.”):
FR:s förslag till Arbetsbeskrivning för Pre- Mandatperioden kan förlängas ytterligare ett (1)
år om servicedelegaten blir invald i kommande års
sidiet vid Servicekonferensen
Servicekonferensen väljer presidiet, bland delta- presidie.
gande 3-årsdelegater, för nästkommande serviceTexten i förslaget ändrades till ”Servicedelegat
konferens.
skall vara beredd att åta sig ytterligare ett år med
uppdrag som invald i Presidiet.”
Presidiet består av:
Servicekonferensens beslut: Efter denna textjus• Ordförande
tering godkändes förslaget.
• Vice ordförande
• Sekreterare
ooooo
• Vice sekreterare
ooooo

Arbetsuppgifter:
• Ansvarar för framtagandet av underlaget till arbetshäftet inför servicekonferensen
- Dagordning
- Motioner
- Tidsplan
- Utskottsindelning (inkl uppgiftsfördelning)
- Rapporter från FR och regionerna
- Röstsedlar
OBS: Arbetshäftet ska vara klart senast sista februari.
• Ansvarar för kontakter med deltagarna och hotellet inför och under konferensen
• Leda konferensen enligt fastställd dagordning
• Ansvarar för protokollskrivandet under servicekonferensen
• Ansvarar för att protokollet är undertecknat och
klart senast 14 dagar efter konferensens slut
• Ansvarar för presidiets tilldelade e-postkonto
• Hålla anförandet av konferensens huvudtema
• Kolla upp nästkommande års Landsmöte ansvarig region och tema
• Föreslår nästa års konferenstema
• Hålla kontakt med Förtroenderådet
• Delta i FR:s uppföljningsmöte (omedelbart efter konferensens slut)
• Planeringsmöten (ca 4-5 st) inför konferensen –
förläggs i anslutning till FR-möten
• Skickar ut inbjudan
Servicekonferensens beslut: Förslaget återremit-

Självförsörjningsprincipen

Diskuterades i utskotten utifrån följande frågeställningar:
* Hur är det med självförsörjningen?
* Hur hanterar vi detta?
Utskottens svar:
Arbetsutskott 1:
Det står varje grupp fritt att förhandla om sin
hyra men uttalade bidragsansökningar stäm-mer
illa med 7:e traditionen. Kommunala bidragsbudgeten = aktivt sökande.
Ansvaret för kontakten med de grupper som uttalat söker bidrag ligger på krets och region.
Arbetsutskott 2:
Jan G. redogör på nytt för litteraturförsäljningens
fördelning.
Diskuterades den besvärliga situationen att AA i
Sverige faktiskt är starkt beroende av försäljning
av litteratur till ett fåtal behandlingshem. Endast
70 kr av det som AA-medlemmarna lägger i hatten kommer ograverat fram till Servicekontoret.
De flesta andra länder i Europa är beroende av
pengar utöver Hattpengar.
Vi måste i grupperna vara tydliga med att presentera vart Hattpengarna går. Många medlemmar är
inte medvetna om hur AA:s ekonomi och kostnader ser ut.
Kassören kan vara mer aktiv och berätta om behovet av ekonomiskt stöd
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Många medlemmar lägger samma summa i hatten
som man gjort i många år, trots att levnadsomkostnader ökat mycket genom åren.
Vad kan vi göra för att öka medvetenheten om
vad som händer om vi inte lyckas åstadkomma en
hållbar finansiering? Ska Servicekontoret /Central
Service avvecklas?
Ska vi ha en litteraturansvarig i gruppen som mer
aktivt propagerar för mer försäljning av litteratur
samt behovet av ekonomiskt stöd till AA i Sverige.
Gruppen kan abonnera på t ex. Bulletinen för
bibliotek i omgivningen.
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kommande generationer. Vad gäller Servicekontoret är det svårt att uttala sig i dagsläget, eftersom förändringar som påverkar framtiden redan
påbörjats, men resultatet kommer att synas under
kommande året. I övrigt bör varje instans uppmanas att tänka på sitt ekonomiska ansvar, att ständigt göra självrannsakan genom gruppsamvete.
Eftersom Stora boken står för största delen av
vår ekonomi är det viktigt att vi sprider försäljningen till fler, då vi i dagsläget är så beroende av
tre behandlingshem.
Det är även viktigt att vi hela tiden belyser Vår Gemensamma Välfärd, Central service är till för grupperna, ALLA i AA:s struktur fyller en viktig roll.

Arbetsutskott 3:
AA:s böcker bör ej outsoursas, vi bör värna om
vår copyright, som alla andra copyrightägare. FörDen enskilde AA-medlemmen måste ta ett större slagsvis kanske vi kan titta på att sälja vår AA litansvar för AA som helhet! Vad kan jag göra för teratur via bokhandeln, ex: Bokia, adlibris m.m.
Gåvobrev som AA medlemmar kan använda sig
AA? Jag måste gå ut och agera!
av att själv skicka frivilligt bidrag till AA Sverige
Arbetsutskott 3:
vid sina årsdagar, för att visa AA sin tacksamhet.
AA kan inte diktera hur kommunerna uttrycker Se broschyren självförsörjning.
sig i sina protokoll, bokslut och redovisningar.
Vi ska fortsätta att värna om våra traditioner, och
Det är inte fel att AA grupper förhandlar om sin ta hand om våra nykomlingar.
hyra men det viktiga är att grupperna inte hamnar
Vi borde göra en enkel broschyr med vilka AA
i beroendeställning enligt 7:e traditionen.
böcker som finns till salu, som kan delas ut till
olika instanser som infogrupperna besöker, istället
Arbetsutskott 4:
Gruppen diskuterade frågan om lokalhyra. Det för att bara tala om att det finns böcker att köpa.
framkom att det fanns många varianter av hyres- Arbetsutskott 4:
nedsättning till hyresfritt. Många olika synpunk- Mycket information till våra medlemmar hur vikter framfördes, men vi kom fram till att grupperna tigt det är med hattpengarna. Vi kan framförallt
måste lösa detta problem utan att det kan tolkas använda Bulletinen, men även påpeka via Regiosom att gruppen får bidrag.
ner och Kretsarna ut till grupperna hur vi använVi måste bli tydligare med att tala om vad AA är
och vad AA inte är.

ooooo

AA i framtiden

Diskuterades i utskotten utifrån följande frågeställningar:
* Litteraturförsäljningen
* Frivilliga bidrag
* Servicekontoret
* Copyright
Utskottens svar:
Arbetsutskott 1:
Vi diskuterade frågeställningen i gruppen och
sammanfattar det så att vi måste ta till oss mer av
nykomlingar och unga (YPAA) i gemenskapen. Vi
har ett ansvar att bevara och över-lämna AA till

der hattpengarna. Denna information bör göras
ofta med tanke på att det hela tiden kommer nya
personer till grupperna. Många tips på detta kom
fram och vi tror att det är viktigt att vi delar med
oss om dessa.
ooooo

Koncept 1-4 enligt Servicehandboken

Diskuterades i utskotten enligt följande fördelning:
Utskott 1 - koncept 1
Utskott 2 - koncept 2
Utskott 3 - koncept 3
Utskott 4 - koncept 4
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Utskottens svar:
Utskott 1 – Koncept 1
Vi resonerade om innehållet i konceptet och
konstaterar att det är oerhört viktigt att vi tar
vårt ansvar i de beslut vi fattar. Detta innebär att
vi, när vi fattar beslut, måste tänka på hur det
påverkar AA som helhet. Det innebär även att vi
har ett ansvar och skyldighet att ingripa när problem uppstår som kan påverka AA som helhet.
Utskott 2 - Koncept 2
• Vi är förtroendevalda ombud.
• Som Servicedelegat är jag ett valt ombud för
AA i Sverige. (AA:s i Sveriges samlade gruppsamvete)
• Om vi inte vågar ta ett ansvar utan skickar tillbaka alla frågeställningar till grupperna kommer
ingenting att hända.
• Om jag inte deltar i arbetet kan jag inte vara
med och fatta beslut.
• Grupperna delegerar sitt ansvar till Servicekonferensen.
Utskott 3 - Koncept 3
Vi väljer tjänare in i AA för service, och har tillit
till att de gör sitt yttersta för AA:s bästa.
Om tjänaruppdraget skulle misskötas av någon
har FR/SK rätt att be denne att avstå från sitt
uppdrag, för AA:s bästa. Vid tveksamheter tillfrågas någon/några tjänare med mer erfarenhet/
kompetens inom det aktuella området.
Traditionell beslutsrätt innebär att tjänaren har
rätt att fatta beslut utifrån sitt ansvarsområde
och ta ansvar därefter, även om gruppen/grupperna har en annan åsikt. ”Beslutanderätten” som
vi ger dem är inte bara det praktiska verktyget
med vars hjälp de kan agera och leda på ett effektivt sätt utan också symbolen för vårt obetingade förtroende.
Välinformerat gruppsamvete på alla nivåer är
viktigt inom AA.
Vi kan hänvisa till arbetsbeskrivningar för respektive tjänarpost inom service.
Utskott 4
Vi har diskuterat koncept IV.
ooooo

Konferensens tema

Diskuterades i utskotten.
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Utskottens svar:
Utskott 1
Samtalet vi hade i utskottet angående konferensens tema kan sammanfattas i ett kort konstaterande; Det är därför vi är här!
Utskott 2
• Jag ska fråga mig vad jag kan bidra med:
• Det handlar inte endast om en tia eller en
tjuga i Hatten
• Det kan vara att ha ett tjänaruppdrag som kaffekokare, kassör, GSR
• Det kan vara att föra Budskapet vidare (Trad 5)
• Att genomföra Tolvstegsarbete
• Åta mig ett uppdrag i Regional eller Central
Service
• Jag kan vara beredd att med min kunskap fatta
beslut i AA:s anda
• Jag gör osjälviska handlingar för andra utan att
ta betalt (jag får oftast mer tillbaka)
• Bli medveten om Givandets Glädje
• Göra något som ingen förväntar sig och inte
lägger märke till
• Jag kan vara Sponsor
Utskott 3
Tacksamhet i handling - är en känsla av att vilja
ge tillbaka till AA genom att göra service, att förmedla det till andra, hur nykterheten berikas av
tolvstegsarbete i service. Vi växer som människor,
vi är tillåtna att göra misstag, vi är inga helgon.
Utskott 4
Vi avslutade utskottsarbetet med ett AA-möte
kring konferensens tema. Detta rekommenderar
vi för kommande konferenser.
ooooo

Servicekonferensen 2011

Beslöts enligt följande:
Presidiet
Ordförande: Janne B, Östra regionen
Vice ordförande: Lennart P, Västra regionen
Sekreterare: Johan L, Västra regionen
Vice sekreterare: Pekka H, Nedre norra regionen
Huvudtema
Tillfrisknande har inga gränser.
Datum och plats
8 - 10 april 2011, Park Inn Hotell, Solna.
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Bulletinen – en kanal för budskapet
Bakom Bulletinen idag står en redaktion på fem
personer med ett enda syfte – att skapa en tidning av alkoholister för alkoholister med syfte att
föra AA:s budskap vidare till de alkoholister som
fortfarande lider. Tack vara AA:s program kan vi
på ett kreativt sätt föra vidare det budskap som
en gång har räddat oss. Serviceprincipen är vår
drivkraft.
Bulletinens viktigaste uppgift
Bulletinen går under benämningen ”mötet mellan mötena”. Även om redaktionen träffas på
AA:s servicekontor i Stockholm kommer de
flesta bidragen från andra delar av landet. Alla är
inte privilegierade med över 200 möten i veckan, som i huvudstaden. Där har Bulletinen en
av sina viktigaste uppgifter; Att finnas till hands
med lösningen till alkoholister med knaper tillgång till möten.
Tidningen kommer ut sex gånger om året och har
gjort det sedan omstarten 2004. Av alla ca 1700
prenumeranter är 260 st AA-grupper där tidningen blir tillgänglig för ännu fler alkoholister.
Beviset på att tidningen fyller sitt ändamål får vi i
form av feedback från medlemmar. Tidningen används även på många möten som temalitteratur.
Vi är endast alkoholister
Vi i redaktionen är enbart en mellanhand för
medlemmars tro, hopp och styrka. Det är allas
vår tidning och det är vi medlemmar i gemenskapen som utformar den. Förmodligen är ingen
av oss som skriver i Bulletinen en professionell
skribent, en del som skriver är dyslektiker, och
redaktionens uppgift är ibland att hjälpa till att
lyfta fram det skribenten vill säga. Vad som är gemensamt är att vi bidrar med material rakt från
hjärtat. Vi gör vårt bästa och vi har alla erfarenheter värda att förmedlas. En text till Bulletinen
är som en delning på ett möte.
Bulletinen söker redaktionsmedlemmar
Eftersom serviceuppdraget i Bulletinenredaktionen, liksom i resten av AA, följer rotationsprincipen söker vi nu nya medlemmar till redaktionen.
I rutan här bredvid kan du läsa mer om vad som
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behövs för uppdraget.
Service för alla - våga dela
Även om du inte vill eller ha möjlighet att ingå
i redaktionen hoppas vi att just Du vill dela med
dig av dina erfarenheter genom att skicka in ditt
bidrag till Bulletinen. Vi välkomnar texter om
medlemmars erfarenheter att tillfriskna genom
AA:s program, notiser om traditionerna, AA:s tolv
principer, upplevelser om enskilda steg, personliga berättelser om relationer, familjen, framgångar
och motgångar i nykterheten. Listan är oändlig så
som mångfalden i våra gemensamma erfarenheter. För mer information om tidningen, eventuella
temanummer och tips om hur du kan skriva besök www.aa.se/bulletinen
Tack till alla er som har hjälp till och bidragit med
era erfarenheter till Bulletinen under årens gång.
Redaktionen

Medarbetare till Bulletinen
Vi söker dig som har:
• lång obruten nykterhet i AA (minst 5 år) och
gedigen förankring i AAs steg, traditioner och
koncept, liksom i AAs servicestruktur.
• goda språkkunskaper i Svenska och gärna
också Engelska.
• gärna någon form av utbildning/erfarenhet av
att arbeta med journalistik, tidningsproduktion,
information, eller liknande.
Uppdraget innebär att medverka i redaktionsarbetet, bland annat genom korrekturläsning, översättning av texter, delta i redaktionsmöten och aktivt
arbeta för att få artiklar till tidningen. En del av arbetet sker på Sharepoint, en webbaserad plattform
varför uppdraget kräver tillgång till dator.
Om du vill veta mer om vad uppdraget innebär är du välkommen att höra av dig antingen
till Reine på AA-kontoret, tel; 08/642 26 09 så
förmedlar han kontakt, eller via mail direkt till
redaktionen; bulletinen@aa.se.
Redaktionen
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FRIVILLIGA BIDRAG
Under tiden 01 januari - 15 maj 2010 har frivilliga bidrag inkommit till Servicekontoret enligt
nedanstående sammanställning.
GRUPPER
Alingsås- AA Alingsåsgruppen(14/1)(22/2)
Alvesta- AA Alvestagruppen(3/5)
Ankarsrum- AA Bara för idaggruppen(4/1)
Boden- AA Bodengruppen(27/1)(26/2)(28/4)
Borås- AA Boråsgruppen(5/1)
Brunflo- AA Brunflogruppen(21/4)
Dala-Järna- AA Dala-Järnagruppen(23/2)
Edsbyn- AA Onsdagsgruppen(11/3)
Eskilstuna- AA Carlagruppen(27/1)(28/4)
Fagersta- AA Fagerstagruppen(12/4)
Falsterbo- AA Skanör-Falsterbogruppen(11/1)
(8/2)(9/4)(6/5)
Gnesta- AA Gnestagruppen(10/5)
Grums- AA Grumsgruppen (11/5)
Göteborg- AA Centrumgruppen(12/1)
Göteborg- AA Göteborgsgruppen(4/5)
Göteborg- AA Marklandsgruppen(25/1)(26/2)
(25/3)(26/4)
Göteborg- AA Oscar Fredriksgruppen(4/2)(30/4)
Göteborg- AA Vårvädersgruppen(27/1)
Hallsberg- AA Tillfrisknandegruppen(19/1)
(11/3)
Halmstad- AA Tylögruppen(26/1)(27/4)
Hassela- AA Hasselagruppen(21/1)
Helsingborg- AA Mariagruppen/lunch(1/2)
Hemse- AA Hemsegruppen(11/2)(8/3)
Hässleholm- AA Parkvillan(7/1)(26/2)(29/3)
(21/4)
Höganäs- AA Höganäsgruppen(29/1)(21/4)
Höör- AA Höörgruppen(8/7)
Järvsö- AA Järvsöglädjen(24/1)
Jönköping- AA Citygruppen(11/3)
Karlstad- AA Herrhagsgruppen(25/2)
Karlstad- AA Milleniumgruppen(15/4)
Katrineholm- AA Djulögruppen(12/1)(16/2)
Kristianstad- AA Hemgårdsgruppen(4/2)(26/4)
Kristianstad- AA Södragruppen(8/1)
Kungälv- AA Kungälvsgruppen(7/4)
Limhamn- AA Limhamnsgruppen(8/1)(22/2)
Linköping- AA Skäggetorpsgruppen(11/3)
Ludvika- AA Ludvikagruppen(5/5)
Luleå- AA Varvsgruppen(31/3)(14/5)
Lund- AA Själbogruppen(7/1)(1/4)(29/4)
Malmö- AA Sjömansgården(12/1)(26/2)
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Malung- AA Skinnargruppen(3/5)
Norrköping- AA Borgsgruppen(14/4)
Norrköping- AA Hötorgsgruppen(2/2)(3/3)
(11/3)(3/5)
Nyköping - AA Gästabudsgruppen (12/5)
Nynäshamn- AA Ankargruppen (17/3)(19/3)
Oskarshamn- AA Oskarshamnsgruppen(26/2)
(25/3)
Oxelösund- AA Fyrengruppen(1/2)(26/2)(29/3)
Skellefteå- AA Skelleftegruppen (11/5)
Skogome- AA Bara för idag-gruppen(18/2)(30/3)
Skutskär- AA Skutskärsgruppen(4/5)
Stenungsund- AA Bästkustgruppen(1/3)
Strängnäs- AA Strängnäsgruppen(12/2)(31/3)
Strömstad- AA Strömstadsgruppen(4/2)
Sundsvall - AA Skönsbergsgruppen (12/5)
Svenljunga- AA Svenljungagruppen(26/1)
Sälen – AA Fjällkyrkan (29/4)
Säter- AA Säter-12:an(15/2)
Ulricehamn - AA Bogesundsgruppen (25/3)
Varberg- AA Sveagruppen(1/3)
Vellinge- AA Vellingegruppen (30/3)
Vimmerby- AA Victoriagruppen(16/2)
Västerås- AA Hammarbygruppen(23/2)(21/4)
Västerås- AA Koppargruppen(8/3)
Ängelholm- AA Ängelholmsgruppen(26/1)
STOCKHOLMSGRUPPER
AA Brommagruppen(19/4)
AA Early Bird(15/3)(15/4)
AA Ekerögruppen(5/3)(10/5)
AA Fruängsgruppen(18/2)
AA Högdalen(29/3)
AA Inre upplevelsegruppen(1/2)(31/3)(30/4)
AA Kvinnogruppen i Vasastan/City(16/12)(12/5)
AA Lunchgruppen/Fältöversten(15/4)
AA Mariagruppen/kväll(12/2)(8/4)
AA Nackagruppen(7/1)(12/4)(6/5)
AA Nya Perspektivgruppen(22/3)
AA Sinnesrogruppen(26/2)
AA Solnagruppen (14/5)
AA Sollentunagruppen(2/3)(6/4)(29/4)
AA Sundbybergsgruppen(15/2)(16/4)
AA Täbygruppen(7/4)(4/5)
AA Vasagruppen(15/2)(9/3)(14/4)(14/5)
AA Vasa lunchgrupp(20/1)(10/2)(12/4))
KRETS
AA Göteborgskretsen(15/3)
AA Lundakretsen(8/2)

Servicebladet
AA Malmökretsen(4/1)(29/1)(1/3)(1/4)(3/5)
AA Mittkretsen(15/2)(26/4)
AA Värmlandskretsen(4/5)
AA Krets 2, östra regionen(10/2)
AA Krets 3, östra regionen(3/2)(16/4)
AA Krets 5, östra regionen(30/4)
AA Krets 6, östra regionen(8/2)(15/4)
AA Krets 8(9/2)(27/4)
REGION
AA Nedre norra regionen(10/5)
AA Södra regionen (14/5)
AA Östra regionen(16/2)
UTLANDET
Fuengirolagruppen(31/1)
ÖVRIGA
Gruppen Hatten/SK2010(10/4)
Gunnar M(19/4)
Helena L(22/2)
Johan P(3/2)
Max E(1/3)(29/4)
Per-Erik J(22/2)
PeO K(15/4)
Reine J(23/4)

SERVICEKONTORETS ÖPPETTIDER
SOMMARTID 2010-05-17--2010-09-17
Under sommartiden är kontoret öppet:
Kl 09.00-12.00 och 13.00-15.00
ooooo
Följande dagar är servicekontoret STÄNGT
* Fredag 25 juni (Midsommarafton)
* Fredag 8 augusti (Landsmötet)
ooooo
SEMESTERPERIOD 2010-06-14--2010-08-07
Under semesterperioden kan det ta längre tid
att:
* svara i telefon
* svara på e-mail
* uppdatera på hemsidan
* effektuera beställningar.
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MÖTESLISTAN
Möteslistan har ny layout - häfte i A5-format.
Finns f n i två utförande:
* Sverigelista, artnr 3022 (inkl svenska möten
utomland) - pris 10:-/st
* Stockholmslista, artnr 3023 - pris 5:-/st
Möteslistorna kan beställas i webbshopen.
Kopiering görs vid Servicekontoret vartefter behov uppstår.
Möteslistan är framtagen bl a av följande skäl:
* kostnadsbesparing
* miljö
* aktualitet
OBS: Ring gärna och förbeställ om du avser att
hämta ut möteslistorna på servicekontoret.
ooooo
ÄNDRINGAR I MÖTESLISTAN
För att hålla möteslistan så aktuell som möjligt
är det viktigt att ändringar meddelas till Servicekontoret.
Vänligen maila in ändringarna på adressen:
service@aa.se

UTGIVNINGSPLAN

Servicebladet utkommer med fyra nummer per
år med följande huvudinnehåll:
Nr 1 - januari
* motioner och övrig information inför Servicekonferensen
* redovisning av inkomna frivilliga bidrag
Nr 2 - maj
* sammandrag av Servicekonferensens viktigaste
besluten
* redovisning av inkomna frivilliga bidrag
Nr 3 - september
* viktiga datum m m inför kommande Servicekonferens
* redovisning av inkomna frivilliga bidrag
Nr 4 - november
* aktuell information från servicemötet och AA i
övrigt
* redovisning av inkomna frivilliga bidrag

