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Servicekonferensen 2021

Protokoll från digital Servicekonferens 9-11 april
fullständigt protokoll från Servicekonferensen finns inlagt på vår hemsida
www.aa.se under fliken ”Medlemmar, Dokument”.
Protokollsutdrag

30:e Servicekonferensen Zoom
9-11 april
§1 Förtroenderådet hälsar välkommen och
öppnar den 30:e Servicekonferensen.
Ordförande i FR Anders W hälsade alla
välkomna till årets Servicekonferens.
§2. Fortsatt ledning av Konferensen
överlämnades till Konferensordföranden.
Förtroenderådets ordförande Anders W
överlämnade den fortsatta ledningen till
Presidiets ordförande Eva J. Presidiet tog över
och presenterade sig .
Ingressen lästes av Eva J
Per-Olov N läste De Tolv Traditionerna.
Göran B läste Konferensensurkunden samt
Försäkran.
Göran B informerade om de tekniska
detaljerna vad gällande, chatt, mikrofon, bild,
handuppräckningsfunktion m.m

servicekonferensen
Rättelse från Presidiet att §8 a och b i
dagordningen utgick.
Servicekonferensen ansåg att utskick och
dagordning kunde godkännas
b) Val av två justeringsmän att jämte
ordförande justera protokollet
Beslut: Tönnes P från Östra Regionen och
Benny E från Nedre NorraRegionen valdes
till justeringsmän.
c) Val av två rösträknare
Beslut: Tuula C och Juha I
§5 Godkännande av protokoll från
Servicekonferensen 2020
Beslut: Godkändes.

12 b) Val av ledamöter till Förtroenderådet:
Beslut efter röstning valdes till ledamot i Förtroenderådet
Steninge O. Västra Regionen från 1/7 2021 till
§3 a) Konferensdeltagarna presenterade sig 30/6 2025,
Carl-Olof F. Nedre Norra Regionen 1/7 2021
Detta gjordes genom att ordförande räknade
till 30/6 2025,
upp deltagarna enligt förteckningen och de
Steffen O. Mellersta Regionen 1/7 2021 till
närvarande svarade Ja.
30/6 2025
§ 12 c) Val av Internationella delegater
Beslut efter röstning att; Lasse D. Södra Regic) Justering av röstlängd samt
onen valdes till Internationell delegat från 1/1
deltagarförteckning.
2021 till 31/12 2024.
Röstlängden gicks igenom. Närvarande 25
röstberättigade varav 18 delegater, 6 från
Beslut efter röstning att: Thomas Å. Mellersta
Förtroenderådet och 1 kontorsansvarig. Vid
rösträkning fick Östra Regionen avstå en röst. Regionen valdes till Internationell delegat från
1/1 2022 till 31/12 2025
Röstlängden fastställdes till 17
De valda Internationella delegaterna meddelas
servicedelegater, 6 från Förtroenderådet
resultatet
och 1 anställd på Servicekontoret.g= 24
röstberättigade
§4. a) Godkännande av kallelse samt
dagordning.
Ylva redogjorde för utskicken till

Servicebladet
§15. a) Val av presidiet för Servicekonferens 31:e Servicekonferensen
Invalda till presidiet 2022 blev Ulrik S, Övre Norra Regionen, Benny E, Nedre Norra Regionen och Matti P, Östra
Regionen.
b) Fastställande av huvudtema och datum för 31:e
Servicekonferensen
Huvudtemat som följer Europakonferensens tema för servicekonferensen 2022 blir “Kärlek och service”.
Datum för konferensen,1 april - 3 april 2022,
fastställdes
c) Fastställande av antal och fördelning av Servicedelegater per 31 mars 2021 till Servicekonferensen
2022
Övre Norra
2 delegater
Nedre Norra
2
Mellersta
3
Östra
7
Västra
3
Södra
4
Totalt antal grupper
453
Grupper per Servicedelegat 21,71
Beslut: Fördelningen fastställdes av konferensen.
§16. a) Uppföljning av föregående konferensbeslut av
FR
Tove F från Förtroenderådet informerade servicekonferensen att det inte fanns några direkta frågor på grund av
att servicekonferensen 2020 blev inställd
b) Frågor till Förtroenderådet från fredagen besvaras.
Texten ansågs för liten i Stora Boken pocket. Frågan lämnas till litteraturkommittén.
Copyright- Finns ingen markering i Bulletinen, ber Bulletinen titta över det. Det som medlemmar skriver och
skickar in, ägs av skribenterna.
c) Godkännande av Förtroenderådets verksamhet för
2020.
Servicekonferensen godkände förtroenderådets verksamhet för 2020 enhälligt.
§17. Konferensdeltagarna uttalar sig om den 30:e
Servicekonferensen
Ordet gick runt och alla deltagare fick yttra sig.
Presidiet tackade för sig och överlämnade ordet till Förtroenderådet
§18. Avslutningsanförande av Förtroenderådet
Per W avslutade konferensen med ett anförande eftersom
han roterar ut efter 4 år.
Sinnesrobönen lästes och avslutade servicekonferensen
2020
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Presidiet för 2021 års servicekonferens

tackar alla för att konferensen trots rådande omständigheter blev så lyckad. Det blev givande diskussioner och beslut som genomfördes väl tack vare andlighet, ödmjukhet
och med tankarna på AA:s bästa i första rummet . Vi vill
nu lyckönska det nya presidiet i deras arbete med nästa års
konferens.
Eva, Göran, Per-Olov

Servicekonferensen 2021
– ett digitalt genombrott!

Med bävan såg vi fram emot att vara tvungna att genomföra årets Servicekonferens digitalt. Det visade sig dock
att alla farhågor kom på skam efter Presidiets minutiösa
förberedelser. Att vi hade ett förmöte där allas uppkopplingar mm testades var ett bra och nödvändigt steg.
Många deltagare uttalade att man fått en mycket mera positiv syn till digitala möten eftersom det fungerade så bra
under konferensen. Mötesledningen fungerade utmärkt –
stort TACK till Presidiet.
Eftersom även fjolårets motioner skulle behandlas så
blev det väldigt mycket olika ämnen att diskutera: mötestyper, mångfald, servicevilja, motionshantering, ekonomi,
samarbete, servicestruktur, vänner till AA, servicehandboken men framför allt mycket om att föra budskapet
vidare. Ett stort TACK även till alla deltagare för den tid
och det engagemang man lagt på både förberedelser och
medverkan vid årets Servicekonferens.
Det gjordes ju även en del val under konferensen och vi
vill hälsa tre nya ledamöter välkomna till Förtroenderådet: Carl-Olof F från Nedre Norra, Steffen O från Mellersta och Steninge O från Västra.
Vi välkomnar även två nya Internationella delegater,
Lasse D från Södra och Thomas Å från Mellersta.
Bra att posterna blir bemannade, det finns nu mycket att
ta tag i efter Servicekonferensens beslut och diskussioner.
Samtidigt känns det också bra för oss i Förtroenderådet
att vi nu har tydliga uppdrag från konferensen som vi kan
jobba på med.
Nu hoppas vi på långsammare smittspridning och snabbare vaccinering så att Landsmötet i Luleå kan bli av
denna sommar !
Digitala kramar från Förtroenderådet

Fullständigt protokoll
Skickas ut till de grupper som anmält in aktuell postadress. Det finns att läsa/skriva ut på www.aa.se under fliken Medlemmar, Dokument, de går också att
beställa från Servicekontoret, service@aa.se
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Vill du arbeta på AA:s Servicekontor

Servicekontoret söker en kontorsansvarig med placering
på Servicekontoret i Stockholm när den nuvarande går i
pension december 2021. Tillträdet till tjänsten 1 oktober
2021 eller enligt överenskommelse.
Bakgrund
Vi ser gärna att du har god föreningsvana och lång
arbetslivserfarenhet. Du är van att arbeta självständigt
samt tycker om ett serviceinriktat arbete med många personkontakter. Du har kunskaper om AA:s principer och
arbetssätt.
Du som söker är AA-medlem:
•
Minst 10 års obruten nykterhet i AA
•
Väl förtrogen med AA:s litteratur
Som merit räknas om du haft serviceuppdrag i central
service.
Arbetsuppgifter
Att vara kontorsansvarig är ett arbete med mycket
varierande arbetsuppgifter. En mycket viktig arbetsuppgift är att hjälpa grupper och människor som tar kontakt.
Du kommer att vara ett ansikte och en röst utåt och ska
förmedla AA:s budskap. AA styrs och leds av förtroendevalda och du ska vara dem behjälpliga i detta arbete.
Ödmjukhet och självkännedom är viktiga egenskaper
då AA och de som tjänar har bara har ett huvudsyfte; att
föra budskapet vidare och finnas till för dem som har en
önskan att sluta dricka.
Den kontorsansvariges arbetsuppgifter består bland annat
av
att leda den dagliga driften vid kontoret
att upprätta underlag till budget och bokslut i samråd
med styrelsens ekonomiansvarige
att vara IT-ansvarig för kontoret
att vara ansvarig utgivare för Bulletinen
att handha AA:s Sverige webbsida
att ge service till förtroendevalda i central service samt
presidiet i servicekonferensen.
(Ur Servicehandboken).
Viktiga kompetenser:
Office 365 administration
Arbetstid/Varaktighet
Tjänsten är på 60% eller enligt överenskommelse.
Vi tillämpar 6 månaders provanställning; tillsvidareanställning.
Tillträdesdatum
2021-10-01 eller enligt överenskommelse
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Lön
Kollektivavtal med Unionen
Individuell lönesättning
Kontaktperson
Per Wandel, 0767-802222;
e-post: driftansvarig@aa.se
Ansökan
Sista ansökningsdag: 2021-05-14
CV och referenser från AA och arbetsliv
Vi tar emot ansökan via e-post: driftansvarig@aa.se

*************************************
Vi söker tjänare
FRNK emotser nomineringar och namnförslag till flera
uppdrag i central service. Det saknas ledamöter i:
Förtroenderådet från Östra Regionen
Internationell delegat
Nomineringskommittén
Litteraturkommittén		
Samarbete och Informationskommittén
Policykommittén
Telejourskommittén
Kommitté för Utveckling och Kunskap
IT kommitté
Styrelsesuppleant
Nomineringsförfarandet och arbetsbeskrivningarna finns i
Servicehandboken
Förfrågningar kan göras till nominering@aa.se
Nomineringskommittén

Telejouren behöver hjälp.

Det saknas kontaktpersoner med andra modersmål än
svenska.
Många grupper saknar fortfarande kontaktpersoner eller
har inaktuella uppgifter till kontaktpersoner.
Ni som känner er manade, är villiga, intresserade och
kan ta er tid. Delta gärna i denna verksamhet, som gör
skillnad.
Ni kan ringa 08/720 38 42 eller maila help@aa.se
Telejouren

A

Servicebladet
Ekonomirapport 2021-03-31
(Föregående år inom parentes)

Under första kvartalet 2021 har det inkommit 287 434
kr i frivilliga bidrag (306 634 kr). Nettoförsäljningen av
litteratur (inkl. Bulletinen) uppgår till 219 535 kr (231
010 kr). Minskningen beror på något lägre nivåer sedan
pandemin bröt ut.
Kostnaderna för central service uppgår till 26 937 kr
(101 005 kr). Minskningen beror i huvudsak på att planerade aktiviteter enligt Femte Traditionen ännu inte kunnat
genomföras pga. pandemin.
Kostnaderna för Servicekontoret blev 299 768 kr (-135
295 kr). Minskningen beror på lägre arbetsgivaravgifter
och minskad bemanning.
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Detta resulterar i ett överskott på 214 336 kr (32 330
kr). Dock skall det noteras att första kvar-talet 2020 var
innan effekterna av pandemin började påverka oss och att
förändringarna på Servicekontoret ännu inte gjorts.
Restriktionerna på grund av Covid-19 kommer att gälla
under betydande del av 2021. Styrelsen har fortsatt hög
beredskap och kommer fortsatt följa utvecklingen och
vidta de åtgärder som bedöms nödvändiga med anledning
av pandemin.
Att ’Vi är självförsörjande genom egna frivilliga bidrag’
liksom 60-30-10-principen är grundpelare i AA och gör
att grupper, kretsar, regioner och Servicekontoret får
ekonomiska möjligheter att föra budskapet vidare på
alla nivåer. Det är av stor betydelse att alla bidrar enligt
Sjunde Traditionen för att AA centralt ska kunna fullfölja
sina uppgifter enligt Femte Traditionen.

Styrelsen Föreningen AA i Sverige

Förtroenderådet
önskar alla medlemmar en skön nykter och
vilsam sommar, och påminner om vår femte
tradition ”Varje grupp har endast ett huvudsyfte - att föra budskapet vidare till den
alkholist som fortfarande lider”.
Håll avstånd, tvätta händerna och lev väl
därute.

Servicekontoret

önskar alla AA-medlemmar en skön sommar.
Kontoret är fortfande stängt för fysiska besök pga
Corona. i övrigt är det service som vanligt.
Ylva och Bernt

