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Inbjudan till Servicekonferensen 2013

Inbjudan till alla deltagare på AA i Sveriges tjugoandra servicekonferens.
Servicekonferensen kommer att hållas 12-14 april 2013 på Park Inn, Solna.
Temat för Servicekonferensen: Rotation AA:s puls

Förslag till dagordning 22:a Servicekonferensen
*Förtroenderådets förslag till ändringar i
Fredag den 12 april - Kl 14.00

§ 1 Förtroenderådet hälsar välkommen och
öppnar 22:a Servicekonferensen. De Tolv
Traditionerna, Ingressen samt de tolv Koncepten
läses.

Servicehandboken, flik 9
* Konferensens tema: Rotation AA:s puls
* Koncept 1-4
* Servicehandboken

§ 2 Fortsatt ledning av Konferensen överlämnas
till konferensordföranden. Riktlinjerna för
Konferensen samt Urkunden läses.

Utskottsarbetet påbörjas,
plenum på söndag.

§ 3 a) Inbjudna gäster hälsas välkomna
b) Konferensdeltagarna presenterar sig
c) Genomgång av röst- och beslutsförfarande
d) Justering av röstlängd samt deltagarförteckning

§ 11 a) Ekonomisk redovisning
b) Revisorerna har ordet

§ 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 2012
§ 6 Övriga frågor anmäles. Inlämnas skriftligt
till sekreteraren senast fredag kl 16.00.
§ 7 Konferensens huvudtema: Rotation AA:s
puls. Talare: Jan-Ola J WSD, Per W Presidiet.
§ 8 a) Namnförslag till ordförande, vice
ordförande, sekreterare och vice sekreterare till
23:e Servicekonferensen (val § 16 a)
b) Förslag till huvudtema för den 23e Servicekonferensen (val § 16 b)
c) Förslag till arrangör av Landsmötet 2014:
Övre Norra Regionen föreslagen
(beslut § 12 a)
d) Namnförslag: ledamot till FR från Västra
regionen (val § 12 b)
§ 9 Rapporter
a) Regionerna
b) Förtroenderådet
c) Styrelsen för AA i Sverige
d) Världsservicedelegater
e) Nordiska delegater
§ 10 Genomgång av fredagens arbetsuppgifter
till de olika utskotten:
* Arbetet i utskotten
* Motionerna

avrapportering

i

Lördag den 13 april - Kl 09.00

§ 12 a)Beslut av arrangör och tema för
Landsmötet 2014
b) Val av ledamot i Förtroenderådet
§ 13 Lägesinformation:
* FR och dess kommittéer
* Internationella delegater
* Styrelsen för föreningen AA i Sverige
* Bulletinen
* Servicekontoret
§ 14 Fortsatt arbete i utskotten

Söndag den 14 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 23:e
Servicekonferensen
b) Fastställande av huvudtema för 23:e
Servicekonferensen
§ 17 Övriga frågor besvaras
§ 18 Godkännande av Förtroenderådets verksamhet för 2012
§ 19 Konferensdeltagarna uttalar sig om den
22:a Servicekonferensen
§ 20 Avslutningsanförande av Förtroenderådet
OBS: Fredag och lördag hålls öppet AA-möte
kl 22.00
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Allmänt om Servicekonferensen
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.
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Denna plansch skall sedan skickas till ALLA AA-grupper och i fortsättningen ingå i startpaketet för nya AAgrupper.
Min beslutsmotion är;

Att servicekonferensen fattar beslut om att ge förtroenderådet i uppdrag att ta fram en plansch med den
För att uppnå ett effektivt utskottsarbete uppmanas delega- strukturbild som finns på flik 3 i Servicehandboken för
terna att i god tid sätta sig in i konferensmaterialet. De äldre
distribution till ALLA AA-grupper.
delegaterna bör vara förstagångsdelegaterna behjälpliga och
Lämpligen i samma format som planscherna med stege dem insikt i hur Konferensen arbetar.
gen och traditionerna.
Konferensledning
Presidiet, som består av Urban L. Mellersta regionen,
Per S. Traditionsgruppen
Förberedelser

Åsa T. Östra regionen, Per W. Västra regionen samt Elin H.
Nedre norra regionen står till förfogande för ytterligare information och frågor.
Presidiet nås via e-post: sk2013@aa.se eller via Servicekontoret.

Arbetshäftet

Arbetshäftet, inklusive ekonomiska rapporten och bokslutet
för 2012 kommer att skickas ut den 4 mars 2013 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

Motioner till Servicekonferensen 2013
Motion 1 - Beslutsmotion
Beslutsmotion avseende plansch med AA:s servicestruktur

¤¤¤¤¤
Motion 2 - Beslutsmotion
AA Guidelines Internet
En uppdaterad version av AA Guidelines Internet
finns att ladda ner från www.aa.org. Dessa guidelines publiceras av GSO och representerar delade
erfarenheter från grupper, service areas och General Service Conference och tjänar som vägledning
utifrån AA:s traditioner. AA Guidelines syfte är
att bidra till välinformerade gruppsamveten inom
AA.
Rubricerad AA Guideline handlar om AA:s Traditioner och Internet. I denna Guideline finns bland
annat kloka erfarenheter kring sociala medier, t ex
Facebook, och anonymitetsprincipen. Eftersom
det även i Sverige råder delade meningar om hur
vi förhåller oss i dessa media, anser vi det angeläget att dessa Guidelines översätts till svenska och
blir en del i den svenska Servicehandboken.

Vi föreslår:
att Servicekonferensen 2013 ger Förtroenderådet
i uppdrag att översätta dessa Guidelines till
svenska och låter dem ingå som en rekommendaPå ALLA nivåer inom vår gemenskap förekommer det tion i Servicehandboken.
svårigheter både med att få fram tjänare och att förklara
60-30-10 principen i sjunde traditionen.
Servicedelegaterna i Östra Regionen
En avgörande anledning till detta är att många AA-med- Björn P, Ronald F, Dan N, Ray L, Tord K, Janne J,
lemmar inte inser omfattningen av vår servicestruktur.
Stig N, Staffan B, Hans E
Ett enkelt sätt att visa, och skapa nyfikenhet för, vår servicestruktur skulle vara att ta fram en plansch som visar
vår organisation.
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Motion 3 - Beslutsmotion
Motion till Servicekonferensen 2013
Vi föreslår att det tas fram en lyssnarvariant av
Bulletinen.
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Motion 5 - Diskussionsmotion
Motion till Servicekonferensen 2013

AA-Gefle har en önskan att Stora boken som ljudFör många AA medlemmar är Bulletinen en väl fil mp3 ska finnas för gratis nedladdning på nätet
fungerande variant av möte mellan mötena. För hos servicekontoret www.aa.se och givetvis hos
vissa medlemmar som har svårt att ta sig till mö- dom grupper som vill och har en hemsida.
ten kanske det enda sättet att komma i kontakt
Vi tror att det kommer att öka försäljningen
med gemenskapen.
av boken Anonyma Alkoholister, vi vet också att
Blinda medlemmar, medlemmar med nedsatt syn många ännu lidande har tillgång till internet. En
liksom våra medlemmar med lässvårigheter har notis bör också göras där filen ev. kommer att finnas för nedladdning som påvisar att Stora Boken
ofta mycket svårt att läsa våra texter.
krävs för att man tillsammans med sin sponsor
Vi föreslår därför att servicekonferensen ger foti- ska kunna förstå stegarbetet och studera densamroenderådet i uppdrag att se över möjligheterna ma Stora Boken kommer därmed att säljas i fler
ex. Och alla vet ju att det helt enkelt inte går att
att ta fram en lyssnarversion av bulletinen.
”lyssna sig frisk”.
AA gruppen Spisen
Mvh AA-Gefle
Motionen stöds av
Motionen
stöds
av Gästrikekretsen och
Dalakretsen och Mellerst Regionen
Mellersta Regionen
¤¤¤¤¤

Motion 4 - Beslutsmotion
Att: Samtliga svenska personliga berättelser
tages bort från ” Anonyma Alkoholister”
(Stora-Boken).
Motivering: Texterna bryter direkt mot
AA’s 6:e tradition.
” En AA-grupp bör aldrig gå i borgen för, finansiera eller låna sitt namn till närbesläktade sammanslutningar eller utomstående företag, annars
kommer problem om pengar, egendom och prestige att skilja oss från vårt ursprungliga syfte.”

¤¤¤¤¤
Motion 6 - Diskussionsmotion
Diskussionsmotion till SK 2013
Att välja rätt tjänare i AA
Koncept 9 understryker vikten av att välja goda tjänare: ”Goda ledare för vår service i förening med
kloka och lämpliga metoder för att välja dem är på
alla nivåer oundgängliga för vår framtida verksamhet och trygghet”.

Koncept 11 understryker vidare vikten av grundlighet: “Grundliga diskussioner, noggranna undersökUtveckling: I dessa texter hänvisas personernas ningar, intervjuförfaranden, vägra att godta lättvinlösning på alkoholproblemet till
diga rekommendationer…”. ”
Minnesotabehandlingar och på en del ställen Alla frestelser att hasta eller att kasta fram icke genamnges även företagen. AA driver inga behand- nomtänkta förslag måste alltid ståndaktigt motstås”.
lingshem. AA har inget Minnesotaprogram. Texterna kan på inget sätt företräda AA.
Valet av tjänare i service sker på många olika sätt
inom gemenskapen. Ibland görs det omsorgsfullt,
Mvh AA-Gefle
men allt oftare sker det lite lättvindligt, även på
Hur det fungerar gruppen Gävle
krets- och regionnivå. Personer presenterar sig vid
mötet och på stående fot fattar gruppsamvetet ett
beslut att välja vederbörande. Även om några tvekar
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är det synnerligen känsligt att ifrågasätta lämpligheten med personen närvarande i rummet.
Vikten av att hitta rätt människor för våra serviceuppgifter ska inte underskattas. Det handlar både om
individens bästa och gemenskapens bästa. Principer
ska gå före personer. Vore det inte därför önskvärt
att rekommendera att personer som är föreslagna till
ett serviceuppdrag får lämna rummet innan ett beslut fattas? Så att gruppsamvetet kan diskutera princip före person och förhoppningsvis uppnå större
enighet, vilket kan vara en omöjlighet med personen
närvarande.
Vi föreslår:
att Servicekonferensen diskuterar denna fråga och
om möjligt uttalar en rekommendation till gemenskapen beträffande hur vi väljer tjänare i enlighet
med konceptens andemening.
Servicedelegaterna i Östra Regionen
Björn P, Ronald F, Dan N, Ray L, Tord K, Janne J,
Stig N, Staffan B, Hans E
.

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

Litteratur
Gemenskapens strävan är att alla AA-medlemmar ska
få kännedom om vår litteratur. På sikt hoppas vi att
alla grupper i Sverige kan ha ett komplett bibliotek
med AA-litteratur.
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Ekonomi 2012
Intäkter 2012

Under 2012 har det inkommit 1 135 974 kr i
frivilliga bidrag, nettoförsäljning inkl. Bulletinen
1 064 266 kr och övriga intäkter inklusive räntenetto
53 855 kr.
Under året har 11 751 böcker sålts. Frivilliga bidrag
var under 2012 den största intäktskällan. I diagrammet
nedan är intäkterna fördelade procentuellt.
Frivilliga bidrag

Netto försäljning

Övriga intäkter

2%

47%

51%

Kostnader 2012
Under 2012 uppgick lokalkostnader till 183 746 kr,
Central service inkl. serviceblad. 513 008 kr och
kontorskostnader som IT, kopiator, kontorsmateriel
mm. 556 560 kr samt löner personal 1 053 980 kr.
I diagrammet nedan är kostnaderna fördelade.
Lokaler
8%

Alla AA grupper erbjuds följande paket som en
början.
Paket 1,
AA blir Myndigt + Hjärtats Språk + Som Bill ser det
Pris 300:- inkl. porto (ord pris 405:- exkl. porto)

Löner
46%

Central
service
22%
IT, Kontorsutrustning
Kontorsmaterial
mm
24%

Paket 2
Dr Bob och de...+ För det vidare + Som Bill ser det
Pris 270:- inkl. porto (ord pris 390:- exkl. porto)
Paket 3 = Paket 1 + 2
Pris = 530:- inkl. porto (ord pris 715:- exkl. porto)
OBS endast ett erbjudande per grupp. Gäller till
31/3 2013
Beställs via mail: ekadm@aa.se

Totalt blev det ett minusresultat på - 53 199 kr
ca 20 000 sämre än budgeterat.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Personalen på Servicekontoret tackar
AA-rörelsen för ett gott samarbete under
2012

