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Ingressen
AA, Anonyma Alkoholister är en gemenskap av män och kvinnor, som delar sina erfarenheter,
sina förhoppningar och sin styrka med varandra för att söka lösa sitt gemensamma problem och
hjälpa andra att tillfriskna från alkoholism.
Det enda villkoret för medlemskap i AA är en önskan att sluta dricka.
AA kräver inga inträdes- eller medlemsavgifter. Vi är självförsörjande genom egna frivilliga bidrag. AA har ingen anknytning till någon religion, politisk organisation eller institution, ej heller till annan rörelse av något slag. Vi deltar inte i offentliga debatter och framträder varken som
förespråkare för eller motståndare till något annat.
Vårt främsta syfte är att hålla oss nyktra och hjälpa andra alkoholister att uppnå nykterhet.
Copyright © by A.A.Grapevine, Inc. Återges med innehavarens tillstånd
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AA:s Tolv Traditioner
Tradition 1
Vår gemensamma välfärd bör komma i första hand, personligt tillfrisknande beror på sammanhållningen
inom AA.
Tradition 2
För vår grupp finns bara en högsta auktoritet – en kärleksfull Gud, såsom Han kommer till uttryck i vårt gemensamma gruppsamvete. Våra ledare är blott betrodda tjänare – de styr inte.
Tradition 3
Det enda villkoret för medlemskap i AA är en önskan att sluta dricka.
Tradition 4
Varje grupp bör vara självstyrande – utom i angelägenheter som berör andra grupper eller AA som helhet.
Tradition 5
Varje grupp har endast ett huvudsyfte – att föra budskapet vidare till de alkoholister, som fortfarande lider.
Tradition 6
En AA-grupp bör aldrig gå i borgen för, finansiera eller låna sitt namn till närbesläktade sammanslutningar
eller utomstående företag, annars kommer problem med pengar, egendom och prestige att skilja oss från vårt
ursprungliga syfte.
Tradition 7
Varje AA-grupp bör vara helt självförsörjande och vägra ta emot ekonomiskt stöd utifrån.
Tradition 8
Anonyma Alkoholister bör för alltid förbli icke professionella – men våra servicecentra kan anställa personal
för speciella uppgifter.
Tradition 9
AA som sådant bör aldrig organiseras, men vi kan tillsätta styrelser kommittéer för service – dessa är direkt
ansvariga inför dem de tjänar.
Tradition 10
Anonyma Alkoholister tar aldrig ställning för eller emot i yttre angelägenheter, alltså bör AA:s namn aldrig
dras in i offentliga tvister.
Tradition 11
Vår kontakt med allmänheten är baserad på rörelsens egen kraft snarare än på direkt propaganda. Vi bör alltid iaktta personlig anonymitet i förhållande till press, radio och film
Tradition 12
Anonymitet är den andliga grundvalen för våra traditioner och påminner oss ständigt om att sätta princip
framför person.
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Riktlinjer för Servicekonferensen
Servicekonferensens syfte är att trygga kontinuiteten och tillväxten i AA i Sverige inom ramen för De Tolv
Traditionerna. Den årliga Servicekonferensen har som mål att knyta samman grupper, kretsar, regioner, Servicekontor och Förtroenderåd samt att bli ett forum för utbyte av erfarenheter och idéer. Servicekonferensen
kommer på detta sätt att främja AA:s syfte att föra budskapet vidare till de alkoholister som fortfarande lider.
Detta sker genom de tre legaten: Tillfrisknande, enighet, service.
Samtidigt tryggas härigenom en god tillväxt och en större gemenskap
Servicekonferensen kommer också att arbeta för ett närmare samarbete med AA utanför vårt lands gränser.
Andra Traditionen säger att den enda auktoriteten i AA är en älskande Gud såsom han kommer till uttryck i
vårt gemensamma gruppsamvete. Våra ledare är blott betrodda tjänare, de styr inte. Denna tradition är grunden för all serviceverksamhet i AA, vare sig det gäller grupper, kretsar, regioner eller gemenskapen som
sådan.
Servicekonferensen utgår därför alltid ifrån gruppsamvetet. Den leder också tillbaka till gruppen, eftersom
gruppen har det slutgiltiga ansvaret, inte bara för att ta initiativ, utan också för att genomföra de beslut som
fattas av konferensen.
Servicekonferensen är det redskap genom vilket gruppsamvetena i Sverige kan komma till uttryck i frågor
som rör gemenskapen som helhet. Konferensen är dessutom en garanti för att gemenskapen kommer att fungera under alla förhållanden. Den är i själva verket efterföljare till AA:s grundare och försäkrar fortsatt arbete inom ramen för De Tolv Traditionerna.
Som framgår av namnet är Servicekonferensen i första hand ett serviceorgan, inte AA:s i Sverige regering.
Dess beslut omfattar därför den service som AA tillhandahåller, särskilt den som administreras centralt.
Konferensen är inte ett organ i rättslig bemärkelse, den är inte en juridisk person. Det innebär att konferensen
inte kan agera i sammanhang som kräver en rättslig part, den kan, till exempel, inte ställas inför domstol eller
uppträda som målsägare eller arbetsgivare i något sammanhang.
Förtroenderådet är däremot juridisk person på grund av att det ingår i Föreningen AA i Sverige.
Det är Förtroenderådet som verkställer beslut i frågor som rör central service eller som kräver ett ansvarstagande inför samhället och lagstiftningen. Se stadgarna för Föreningen AA i Sverige.
Servicekonferensen vänder sig i första hand till Förtroenderådet, som är det ansvariga organet för att verkställa Servicekonferensens beslut, rekommendationer och förslag. Ett beslut som fattas av konferensen med
enkel majoritet innebär en rekommendation till Förtroenderådet att vidtaga åtgärder. Beslut fattade med 2/3
majoritet är bindande för Förtroenderådet. Det är endast i detta avseende som Servicekonferensen kan uppträda som beslutande organ för AA i Sverige. I övrigt kan Servicekonferensen endast komma med förslag,
som det står gruppsamvetet fritt att godta eller förkasta; men varje förslag från konferensen är ett uttryck för
det gemensamma gruppsamvetet i Sverige och därför bör tillmätas stor vikt.
Konferensen kan dock inte ta ansvar för sina beslut gentemot samhället, den resursen har endast Förtroenderådet. Det innebär att Förtroenderådet har vetorätt i konferensen och kan därför vägra att verkställa ett beslut
med hänvisning till sitt ansvar inför lagen. Denna konstruktion kan förefalla krånglig men har i verkligheten
den förtjänsten att konferensens parter måste söka en framkomlig väg som man kan enas om. Kan konferensen inte hitta en framkomlig väg får man överge sin rätt att fatta beslut, enligt tredje konceptet, och låta frågan gå till grupperna som har sista ordet
Oavsett Förtroenderådets lagliga rättigheter som juridisk person kan, när synnerliga skäl föreligger, Servicekonferensen med två tredjedels majoritet av samtliga registrerade och röstberättigade deltagare i konferensen
omorganisera Förtroenderådet och dess organ varvid Servicekonferensen kan begära medlemmars avgång
och välja nya medlemmar. Samma förhållande gäller Föreningen AA i Sveriges styrelse.
Förutom röstberättigade konferensdeltagare kan Förtroenderådet/konferenspresidiet bjuda in tjänare/observatörer till den svenska konferensen, till exempel revisorer, representanter från andra länder och
speciella gäster.
Läs vidare i koncepten 6, 7 och 8 som alla behandlar konferensen.
Uppläggning och mål
 Servicekonferensen består av följande grundläggande delar:
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Rapportering av föregående års serviceverksamhet. Därvid bör särskild vikt läggas vid uppföljning
av beslut i policyfrågor, fattade vid föregående Servicekonferens.
En del av konferensen skall ägnas åt ett ingående studium av konferensens huvudtema.
Eventuella förändringar av stadgarna för Föreningen AA i Sverige skall godkännas av Servicekonferensen för att träda i kraft. Upplösning av föreningen skall också godkännas av konferensen som sedan beslutar om disposition av eventuella överskottsmedel i den upplösta föreningen.
Viss litteratur som distribueras genom Servicekontoret kan föreläggas konferensen för godkännande.
Konferensen skall göra en översiktlig sammanfattning av fattade beslut. Härav skall klart och tydligt
framgå hur konferensdeltagarna skall föra ut servicekonferensens beslut till grupper, kretsar och regioner.
Ett protokoll från konferensen sänds till alla grupper och konferensdeltagare

Sammansättning
• Grupperna representeras genom ombud, servicedelegater. Servicedelegaterna utgör två tredjedelar av
den röstberättigade konferensen. Antalet röstberättigade deltagare i konferensen är med fördel udda.
Vid behov utökas antalet servicedelegater med en delegat för att undvika jämviktslägen. Servicedelegaterna fördelas regionvis beroende på antalet grupper i varje region men ingen region skall ha
mindre än två delegater och ingen region fler än en tredjedel av samtliga delegater.
• Konferensen fastställer, vid behov, preliminärt antalet och/eller fördelningen av delegater till nästkommande konferens. Regionerna skall senast 31 januari före konferensen lämna namnuppgift på
sina representanter samt betala in den fastställda deltagaravgiften till Servicekontoret.
• Förtroenderådets medlemmar är automatiskt medlemmar i konferensen. Är medlem i Förtroenderådet förhindrad att delta i konferensen kan Förtroenderådet utse ersättare, suppleant. Suppleanter kan
utgöra högst en tredjedel av medlemmarna i Förtroenderådet.
• En röstberättigad representant för anställda, om sådan finns, deltar i konferensen.
• En representant från Bulletinen deltar utan rösträtt.
• Övriga deltagare och/eller inbjudna deltar utan rösträtt i konferensen.
• Konferensen är beslutsmässig när minst två tredjedelar av de röstberättigade är församlade.
Om en servicedelegat uteblir
Balansen i Servicekonferensen bygger på att delegaterna tillsammans har två tredjedels majoritet. Om Förtroenderådet och anställda har nio röster, behöver servicedelegaterna endast 19 röster för att få säkerställd två
tredjedels majoritet. I en situation då servicesidan har fördel, bör någon av de förtroendevalda avstå från att
delta i omröstningar. Förtroenderådet avgör självt vem som ska avstå från att rösta. Reglerna för omröstning
bör fastställas, när konferensen inleds och problem enligt ovan lösas, innan konferensarbetet börjar. Ledamot
i Förtroenderådet som saknas (inte vald eller inte närvarande) bör ersättas med suppleant, så att balansen blir
rätt.
Utländska observatörer
Till Servicekonferensen bör inbjudas utländska observatörer, främst från de nordiska länderna
Tid och plats
Servicekonferensen skall hållas inom fem månader efter senaste räkenskapsårets utgång.
Dagordning
Dagordningen fastställs av Förtroenderådet i samråd med konferensordföranden. Vid upprättandet bör särskild vikt läggas vid policyfrågor, som kvarstår olösta från tidigare konferenser eller har blivit bordlagda.
Dock hänvisas till det tredje konceptet, av vilket framgår, att Förtroenderådet kan välja vilka frågor man vill
ta till diskussion och beslut/rekommendation i konferensen.
Av koncept sex framgår, att ”Förtroenderådet har initiativet i frågor som rör policy och ekonomi”. (Se Flik
6.)
Minst 3 månader före Servicekonferensen ska en preliminär dagordning sändas ut från servicekontoret till
samtliga servicedelegater, grupper, kretsar och regioner. Tillägg, förslag eller erinringar mot dagordningen
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skall vara inkomna till Förtroenderådet senast en månad därefter. I god tid före konferensen får deltagarna i
konferensen kallelse med dagordning och arbetshäfte inför den kommande konferensen.
Motioner
Motioner från enskilda, grupper, kretsar eller regioner skall vara Servicekontoret tillhanda senast 1 december
året innan. Val av ny medlem i Förtroenderådet och internationell delegat. Förtroenderådet lämnar namnförslag. Servicekonferensen kan endast godkänna eller förkasta förslagen.
Val av ordförande och sekreterare
Ordförande, vice ordförande, sekreterare och vice sekreterare för nästa års servicekonferens väljs bland de
avgående regionrepresentanterna.
Förslag till ordförande, vice ordförande, sekreterare och vice sekreterare för nästa års servicekonferens skall
avges vid konferensens öppnande. Valet skall äga rum sista konferensdagens morgon. Föreligger flera förslag skall sluten omröstning ske.
Dessa tjänare kallas ibland konferenspresidium och förbereder nästa konferens i samarbete med Förtroenderådet
Val av arrangör av Landsmöte samt tema
Konferensen beslutar om arrangör av nästa års Landsmöte. Beslut skall ske under konferensens andra dag
Kostnader
För servicedelegatens deltagande uttas från regionerna en enhetlig avgift per representant, som fastställs av
Förtroenderådet för varje år.
De faktiska kostnaderna, inklusive servicedelegatens resor och uppehälle, betalas av Servicekontoret.
Inbjudna utländska gäster betalar sina resekostnader, övriga kostnader betalas av Servicekontoret.
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Konferensurkunden
Konferensens allmänna ansvarsförbindelser:
• i alla sina förehavanden skall Konferensen efterleva andan i AA-traditionen och noga tillse att Konferensen aldrig blir säte för riskfylld rikedom eller makt
• att tillräckligt stort rörelsekapital tillsammans med en måttlig reserv förblir dess kloka ekonomiska princip
• att ingen av Konferensens deltagare någonsin placeras i en ställning som innebär oinskränkta befogenheter över någon av de andra
• att man kommer fram till alla viktiga beslut genom diskussion, röstning och så ofta som möjligt i stor
enighet
• att ingen av Konferensens beslut någonsin straffar någon enskild eller inbjuder till offentlig polemik
• att även om Konferensen handlar i Anonyma Alkoholisters tjänst, får den aldrig ägna sig åt maktutövning
• att Konferensen, liksom Anonyma Alkoholister som den tjänar, alltid skall förbli demokratisk i tanke och
handling

(Utdrag ur koncept XII ur Tolv koncept för service.)
Försäkran nummer ett:
Konferensen får aldrig bli säte för riskfylld rikedom eller makt.
Försäkran nummer två:
Tillräckligt stort rörelsekapitalplus en tillräcklig reserv bör vara Konferensens kloka ekonomiska princip.
Försäkran nummer tre:
Ingen av medlemmarna i Konferensen får någonsin placeras i en ställning som innebär oinskränkta befogenheter över någon av de andra.
Försäkran nummer fyra:
Att vi kommer fram till alla viktiga beslut genom diskussion, röstning och, närhelst så är möjligt, i stor
enighet.
Försäkran nummer fem:
Att ingen av Konferensens handlingar någonsin bestraffar någon enskild eller inbjuder till offentlig polemik.
Försäkran nummer sex:
Att även om Konferensen får agera i Anonyma Alkoholisters tjänst, får den aldrig ägna sig åt maktutövning
och att Konferensen, liksom samfundet Anonyma Alkoholister som den tjänar, själv alltid kommer att förbli
demokratisk i tanke och handling.
(Utdrag ur koncept XII ur Tolv koncept för service.)
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Dagordning

Fredag den 10 april - Kl 14.00

1.

Förtroenderådet hälsar välkommen och öppnar 24:e Servicekonferensen.
De Tolv Traditionerna, Ingressen samt de Tolv Koncepten läses.

2.

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

3.

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

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 2014

6.

Övriga frågor till Förtroenderådet anmäles. Inlämnas skriftligt till sekreteraren senast fredag
kl 16.00.

7.

Konferensens huvudtema: De Tre Legaten - livsviktiga för kommande generationer.
Talare Christer M. Presidiet

8.

a) Namnförslag till ordförande, vice ordförande, sekreterare och vice-sekreterare till 25:e
Servicekonferensen (val § 16 a)
b) Förslag till huvudtema för den 25:e Service-konferensen (Beslut § 16 b)
c) Förslag till arrangör av Landsmötet 2016, Östra Regionen föreslagen
(beslut § 12 a)
d) Namnförslag:
(val § 12 b)
Ledamot till FR från
- Nedre Norra Regionen
- Vän till AA
- Västra regionen

9.

Verksamhetsrapporter 2014
a) Regionerna
b) Förtroenderådet inkl kommittéerna
c) Internationella delegater
d) Bulletinen
e) Godkännande av rapporter
Genomgång av fredagens arbetsuppgifter till de olika utskotten:
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10.

•
•
•
•

Konferensens tema De tre legaten - Livsviktiga för kommande generationer.
Motionerna
Koncept 9-12
Uppdatera VGV
Utskottsarbetet påbörjas, avrapportering i plenum på söndag.
OBS: f redag och lördag hålls öppet AA -möte kl 22.00 i sal 5/6
Lördag den 11 april - Kl 09.00

Anita A berättar
11.
a) Ekonomisk redovisning inkl styrelsens verksamhetsberättelse
b) Revisorerna har ordet
12.

a)Beslut av arrangör och tema för Landsmötet 2016
b) Val av ledamöter till Förtroenderådet

13.

Nulägesinformation:
FR och dess kommittéer
Internationella delegater
Styrelsen för föreningen AA i Sverige
Bulletinen
Servicekontoret

•
•
•
•
•

14.

a) *Ag ÖS (Arbetsgruppen för Översyn av central Service).
b) *Ag/Site (Arbetsgruppen för nya hemsidan).

•
•
•

Fortsatt arbete i utskotten
Därför har vi vänner till AA
Nya hemsidan
Att diskutera. Översyn av central service.
Söndag den 12 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 25:e Servicekonferensen
b) Fastställande av huvudtema och datum för 25:e Servicekonferensen
c) Beslut om att anta Förtroenderådets förslag till ny Servicehandbok

17.

Övriga frågor besvaras av FR

18.

Godkännande av Förtroenderådets verksamhet för 2014

19.

Konferensdeltagarna uttalar sig om den 24:e Servicekonferensen

20.

Avslutningsanförande av Förtroenderådet
10

Deltagarförteckning
Med rösträtt
Servicedelegater:
Övre Norra: Ida-Märtha G. Stensele (1).
Nedre Norra: Birgith A Frösön (3), Isak H. Njurunda (2)
Mellersta: Ulf B. Forsa (3),Urban L Ljusdal (1) och Thomas O Borlänge(2)
Östra: Ronald F. Bromma (3), Staffan B. Segeltorp (2),
Laila N. Västerås (2), Åke B Stockholm, (1), Jonas A. Saltsjöbaden (2); Ray L Enköping (3); Ove E Stockholm (1)
Västra:
Södra: Thomas F. Ystad (3), Ewa B. Landskrona (2), Esbjörn L Hässleholm (1)
Roger E. Mörrum (2)
Förtroenderådet:
Per-Olov T. Härnösand, Anita A. Grängesberg Ingela L. Umeå. Bitte B. Uppsala, Tord K. Stockholm,
Tommy K. Hörby och Hans Marklund Skellefteå
Anställd vid Servicekontoret
Bernt Grönqvist, Boo
Utan rösträtt
Styrelsen för Föreningen AA i Sverige:
Bodil L Klagstorp, Revisor Björn R Ejdne Täby
Internationella delegater:
WSD: Christer M Hemse;, Gunnar M. Stockholm
ND: Anders W. Skellefteå, Jan J Lotorp
Bulletinen:
Inbjudna gäster:
WSD/ND Norge, Finland och Danmark
Presidiet:
Ordförande: Jörgen M Landskrona
Vice ordförande: Anders W Skellefteå
Sekreterare:Jan J Lotorp
Vice sekreterare: Christer M Hemse
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Utskottsindelning

Utskott 1
Thomas F
Laila N
Ida-Märtha
Ray L
Urban L
Reine J
Bernt G
Jens S

Region
Södra
Östra
Övre Norra
Östra
Mellersta
WSD
Servicekontoret
ND (NOR)

Utskott 3
Ulf B
Roger E
Åke B

Region
Mellersta
Södra
Östra
Bulletinen
FR (Ö)
Vän till AA, FR
FR (Ö)
Styrelsen
ND (DK)

Bitte B
Hans Marklund
Tord K
Bodil L
Gorm T

Ordförande
Sekreterare
Nyckel

Ordförande
Sekreterare
Nyckel
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Utskott 2
Ronald F
Isak H
Esbjörn L
Anita A
Thomas O
Ingela L
Jonas A
Björn E
Nina A

Region
Östra
Nedre Norra
Södra
FR (M)
Mellersta
FR (ÖN)
Östra
Revisor
ND (Fin)

Utskott 4
Birgith A
Staffan B
Ove E
Thomas O
Ewa B
Gunnar M
Per-Olov T
Tommy K

Region
Nedre Norra
Östra
Östra
Mellersta
Södra
WSD
FR (NN)
FR (S)

Ordförande
Sekreterare
Nyckel

Ordförande
Sekreterare
Nyckel

Tidigare konferensers tema
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992

Att föra budskapet vidare genom service
Rotation – AA:s puls
Sponsorskap vårt ansvar
Tillfrisknandet har inga gränser
Service - tacksamhet i handling
Service – vårt ansvar och framtid
Vårt huvudsyfte
Villighet till förändring
Anonyma men inte osynliga
Att föra budskapet vidare
Enighet och Service
Ansvar
Förtroende
De Tre Legaten
De Tolv Principerna
Enighet och struktur
AA utan gränser
Vår gemensamma välfärd
En andlig gemenskap
Jag är ansvarig
Anonymiteten
Service – Rättighet och skyldighet samt Fadderskap
Gör det enkelt
Allmänt om konferensen

Konferensen äger rum på Park Inn Hotell, Solna, från fredag 10 april kl 14.00 till söndag 12 april senast kl
16.00.
Lokal: 5/6
OBS: Obligatorisk närvaro under hela konferensen.
Måltider
I konferensavgiften ingår samtliga måltider from lunch fredag tom lunch söndag.
Fredag lunch serveras mellan kl 13.00-14.00.
Boende
Incheckning efter kl 14.00 fredag. Utcheckning senast kl 12.00 söndag.
Avslutning
Konferensen beräknas vara avslutad söndag senast kl 16.00.
Valda presidiet för SK2016 ska stanna efter konferensen för möte med avgående presidiet och förtroenderådet.
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Reseräkning
Utlägg för resor i samband med konferensen utbetalas av Servicekontoret mot inlämnande av reseräkning.

Till er som skall presentera verksamhetsrapporter
vid § 9 på Servicekonferensen
Tänk på att:






Rapporten skall omfatta föregående års serviceverksamhet. Där särskild vikt skall läggas vid uppföljning av beslut i policyfrågor fattade vid förra årets Servicekonferens.
Utse en person som ska göra presentationen
Vid presentationen skall inte hela den skriftliga rapporten läsas upp. Välj ut vissa intressanta punkter
som ni vill lyfta fram.
Förbered gärna er presentation av verksamhetsrapporten med bilder på fil, powerpoint.
Var väl förberedd, skriv ett manus och skicka detta tillsammans med bilderna till oss i presidiet senast måndag 31/3.

Till er som ska avlägga nulägesrapport
vid § 13 på Servicekonferensen
Tänk på att:





En nulägesrapport skall kortfattat rapportera om det som hänt sedan verksamhetsrapporten skrevs,
1.a kvartalet 2015, fram till servicekonferensen
Om det inte har hänt något så behöver ni inte avlägga någon rapport, meddela då detta till presidiet.
Utse en person som ska avlägga rapporten
Var väl förberedd, skriv ett manus och skicka in det till oss i presidiet senast måndag 31/3.

Har ni frågor eller behöver hjälp så är ni välkomna att höra av er till oss i presidiet.
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Preliminära hålltider

Fredag
Kl 10.00
Kl 13.00
Kl 14.00
Kl 15.30
Kl 16.00
Kl 18.00
Kl 19.00
Kl 22.00

FR och Presidiet samlas i lokal 5/6
Lunch
Konferensen öppnas i lokal 5/6
Kaffe
Konferensen fortsätter
Middag
Fortsatt utskottsarbete
Öppet AA-möte .i lokal 5/6

Lördag
Kl 09.00
Kl 10.30
Kl 11.00
Kl 12.00
Kl 14.00
Kl 15.30
Kl 16.00
Kl 18.00
Kl 19.00
Kl 22.00

Konferensen fortsätter i lokal 5/6
Kaffe
Konferensen fortsätter
Lunch
Konferensen fortsätter i lokal 5/6 + grupparbetsrum
Kaffe
Fortsatt utskottsarbete
Middag
Fortsatt utskottsarbete
Öppet AA-möte i lokal 5/6

Söndag
Kl 09.00
Kl 10.30
Kl 11.00
Kl 12.00
Kl 14.00

Konferensen fortsätter med presentation av utskottens arbete i lokal 5/6
Kaffe
Presentation av utskottens arbete fortsätter
Lunch
Konferensen avslutas i lokal 5/6

FR + Presidiet för SK2015 och SK2016 samlas omedelbart efter konferensens slut för avrapportering
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Rapporter från regionerna
samt verksamhetsberättelser för
Förtroenderådet och dess kommittéer 2014

Övre Norra Regionen
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 FRÅN ÖVRE NORRA REGIONEN
Övre Norra Regionen består av två kretsar: Krets 1: Norrbotten, krets 2:
Västerbotten.
I regionen finns 28 grupper med varierade storlek och aktivitet.
Utbytet mellan grupperna är begränsat på grund av de långa avstånden, så krets.
och regionmöten är viktiga för att skapa samverkan mellan grupperna.
Under 2014 hölls 3 regionmöten, kretsmöten var det 2 i krets 1 och 3 st i
krets 2.
Aktiviteter under året:
Storumankonvent i juni
Landsmöte i Skellefteå 1-3 aug
Älvsbykonvent i Juli och Julmöte i Piteå 28/12
Julmöte i Umeå på gruppnivå
Efter ett regionmötet följde ett gruppsamvetsmöte där Ingela L FRNK Anders W ND deltog och det var konstruktivt. Det resulterade i mycket god aktivitet på nästa kretsmöte.
Landsmötets utvärdering var positivt både engagemanget och ekonomin. Det var ca
400 besökande. En informationskommitté har bildats i krets 2. Arbetsgrupper för kommande konvent jobbar
på. Krets 1 besöker grupper som sällan är med på kretsmöten. Kretsernas bemanning är ganska god. Grupper
växer sakta men säkert. Några Offenliga informationer har gjorts i Umeå och Skellefteå. På FRIK:s seminarium deltog medlemmar från Umeå.
Anders W ND, Idamärtha G SD och Ingela L FR deltog på region- och kretsmöten.
Tjänare i regionen:
Ordförande, Hans S Umeå och ny blev Magnus B Älvsbyn
Kassör, Idamärtha G Storuman och ny är nu Anders F Skellefteå
Sekreterare, Leif L Umeå ny blir Nicklas N Luleå
Nordisk delegat, Anders W Skellefteå
Förtroenderådet+ nominerigskommittén, Ingela L Umeå
Arbetsgruppen för Översyn, Inez S Luleå
Servicedelegater, Idamärtha G Stensele och Ulf N Piteå
Vän i AA samt förtroenderådets informationskommitté, Hans Marklund Skellefteå
Föra budskapet vidare:
Serviceandan är god och nästan alla poster är tillsatta glädjande nog med
tanke på våra långa avstånd. Vi har även grävt i våra kassor när
servicekontoret flaggat om bidrag och skickat.
Servicedelegat Idamärtha G och Magnus B regionordf.
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Verksamhetsrapport Nedre Norra Regionen 2014

Under 2014 hölls 4 stycken regionmöten.
8-3 AA-lokalen Kvissleby
7-6 Kramforsgruppen Jättestagatan 13
30-8 AA-lokalen Östersundsgruppen
15-11 AA-lokalen Härnösandsgrupen

Reine J Världsservicedelegat medverkade vid mötet den 8-3.

Tjänare i Regionen

Ordförande:
Vice Ordf.:

Calle F. Skönsbergsgruppen
Lasse S Östersundsgruppen

Sekreterare:

K-G U. Östersundsgruppen

Kassör:

Benny E. Kramforsgruppen

Servicedelegat:

Birgitta A Östersundsgrupprn

Servicedelegat:

Isak H Kvisslegruppen

Servicedelegat Suppl.

Ulrika L. Skönsbergsgruppen

Servicedelegat Suppl.

Sören N. Östersundsgruppen

Regionens representant i FRIK

Erik L. Kvisslegruppen

Regionens representant i FRNK

Calle F Skönsbergsgruppen

Regionens representant i FRPK

Benne T-Pecka H t.o.m. Maj 2014

Kvissle-Härnösands gruppen.

Regionens representant i Förtroenderådet: Per-Olov T. Härnösandsgruppen
Regionen har 1 Info kommitté Mitt Kretsen. Ordförande Erik L.
OI kommittén har informerat hos Polis, Usk utbildningen Komvux, Skvaderns Gymnasium och Sundsvalls
Behandlings Centrum.
För våren 2015 har vi fokusområden, Företag- Samhälle- Utbildning.
17

För Hösten 2015 Hälsovården.
Regionen står som värd för Landsmötet 2015 i Östersund.
Tema är” De Tre Legaten” Tillfrisknande,Enighet och Service.
Från Fredag den 7 Augusti till Söndag den 9 Augusti.
Regionen har 1 krets Mitt Kretsen, Kretsen har haft 4 stycken möten 1 vecka före regionmötena i Skönsbergs
lokalen.
Det jobbas på att få igång 2 kretsar till Ådalskretsen och Jämtlands kretsen.
Förmöte inför servicekonferansen där alla servicedelegater, ordinarie samt suppleanter deltog hos Östersundsgruppen den 22-3 2014 10.00
Den 9-11 Servicemöte på Servicekontoret deltog Calle F. och Benne T.
Den 11-10 firade Kvisslegruppen 25 år
Konvent i Kramfors den 5-4 ”En Andlig Lösning”
Konvent i Härnösand den 27-9 ”Andlighet”
Höstglöd Åre Fjällsätra 26-28/9
Konvent i Örnsköldsvik den 18-10 Steg-Workshop.

Vid Pennan Calle F
Sammankallande
Nedre Norra Regionen
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ÅRSRAPPORT 2014 Mellersta Regionen
Allmänt
I regionen ingår grupper från Värmland, Dalarna, Gästrikland och Hälsingland; för närvarande totalt 70
grupper. Regionen omfattar således ett stort geografiskt område. Kretsarna delas även in landskapsvis.
Tyvärr är Gästrikekretsen och Hälsingekretsen vilande i nuläget. Detta beror till stor del på plötsliga avhopp
av tjänare i kretsarna; något som vi tyvärr råkar ut för ibland. I flera kretsar/grupper har workshops kring
VGF (Vår Gemensamma Välfärd) hållits med en positiv respons och som inspirerat många medlemmar att
göra service i Gemenskapen.
Regionmöten
Fyra planerade och välbesökta regionmöten har hållits under året. Vid dessa möten har gäster från AA
Sverige inbjudits speciellt och som har delat med sig av sina erfarenheter när det gäller service och
tillfrisknande.
Tjänare i regionen
Följande tjänare har gjort service på regionnivå:
Regionsordförande: Urban L.
Regionssekreterare: Thomas O.
Regionskassör: Ulf B.
Representant i Förtroenderådet (ständig adjungerad): Leif J., Anita A. (fr. o. m. 1juli)
Servicedelegater: Ulf B., Thomas O., Kent W.
Vi har dock en del svårigheter med att tillsätta viceposter och suppleanter till våra valda tjänare. Detta är ett
problem som är utbrett och som vi har att brottas med på alla nivåer inom gemenskapen. Vi valde dock tre
nya suppleanter till servicedelegaterna vid regionmötet i november.
Regionens Informationskommitté
Informations kommittén stöttar och hjälper kretsar och grupper att organisera informationsarbetet på ett sätt
som gagnar vårt enda syfte – att föra budskapet vidare (tradition 5). Särskilda informationsseminarier har
hållits på olika platser i regionen.
Offentlig Information (OI)
Tre av våra tjänare deltog i OI-dagarna under oktober. Här inspirerades till vilja och förmåga att göra service
när det gäller information till allmänhet, myndigheter och institutioner.
Ulf B. servicedelegat
Rapport Anonyma Alkoholisters Västra Region 2014
Regionkommitté
Mot slutet av året valdes ny ordförande, Johan Ö, och kassör, Bosse L, fram till dess verkade regionkommittén under olika tillfälliga lösningar. Sedan tidigare finns det en web-master, Anders B.
Kretsar
Det finns två aktiva kretsar, Göteborgskretsen och A-Kretsen. Under året har ett flertal grupper ansökt om att få ansluta sig till Göteborgskretsen, vilket gör att det idag finns 28 grupper i denna krets.
Ett för stort antal, men vi ser hellre att grupper är anslutna till en krets än inte alls.
Informationskommitté
En mycket aktiv kommitté som genom ett konsekvent arbete över flera år skapar mängder med tillfällen för att informera professionella om vad AA är och inte är. Kommittén ordnar två workshops
per år för att sprida kunskap om offentlig information till regionens medlemmar.
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Nomineringskommitté
En nomineringskommitté har förtjänstfullt verkat under året och medverkat vid de nomineringar som har funnits.
Ekonomi
Regionens ekonomi är god.
Representation i AA
Västra regionen har i dagsläget inga servicedelegater och ingen representation i förtroenderådet.
Göteborgskretsen, 2014
•
•
•

•
•

YPAA Into Action GBG ordnade en talardag i Johanneskyrkan
11e-stegs talardag hölls av En dag i taget i Betlehemskyrkan
12-stegs kommittén är aktiv och arbetar med att säkra att pågående informationer genomförs och för att hitta nya sammanhang där AA kan medverka för att sprida budskapet vidare på avgiftningar, behandlingshem, boenden och liknande till den alkoholist som fortfarande lider
Sisters in sobriety ordnade en ”Sisters-helg” på Hönö
Plus diverse firanden och ett antal workshops

A-Kretsen 2014
•
•
•

13 grupper och har regelbundet hållit kretsmöten under året
Deltar regelbundet i regionens aktiviteter
Genomförde Vår gemensamma välfärd under våren

Skaraborgsgrupperna
•

Har medverkat i regionmötena under året

Sjuhärad
•

En av grupperna i Borås har valt att vara en del av Göteborgskretsen, i övrigt ingen krets eller regionmedverkan.

Jönköping
•

Inget deltagande i krets och heller inte i regionen. Besök inplanerat under 2015 för att för

Rapport från verksamheten i AA Östra Regionen 2014
Allmänt.
Östra Regionen består av 8 Kretsar och ligger fortfarande på ca: 175 grupper. Krets 7 som tidigara hade en
hel del problem verkar som om dom har fått lugn och ro, med mera intresse för service i kretsen och grupper.
20

För övrigt verkar det som dom flesta kretsar mår hyfsat bra, med som vanligt varierande deltagarantal. Generellt har deltagandet ökat på kretsmöten. Kanske beror det på att vi Servicedelegater har kommit ut med
VGV (Vår gemensamma välfärd) betydligt oftare. I både heldagsseminarier och kortversioner för vanliga
AA-möten , ca:20 minuter. Det har varit uppskattat bland deltagarna. Vi Servicedelegater träffas 4 ggr per år
med ordinarie möten på morgonen innan Regions Mötena. Däremellan varje möte lägger vi in extramöten då
vi behandlar Dom 12 Koncepten och VGV bland annat. Vi har även ett möte inför Konferensen för att vara
så förberedda som vi möjligt.
Service.
Antalet Servicedelegater verkar vara ett stadigt problem. För närvarande är vi bara 9 st av 16 platser tillsatta.
Som tur är så roterar endast undertecknad ut 2015. Vi forsätter att rekrytera genom att berätta om glädjen i
att göra service. Övriga poster i kretsar och regionen rullar på ok. På Service Konferensen Valdes från Östra
Regionen Bitte B till central service, Tord K till Representant för AA i Sverige, Janne J till Nordisk Delegat
samt Christer M till Världsservicedelegat.
Offentlig Information.
Det har roterat ut och in en del nya människor i våra olika Informations kommittéer. Det arbetas för att försöka sammarbeta mera och kanske komma ut på en bredare front än vad det görs i dag. Detta gäller i första
hand Norrköpings informations kommitté, Västerås informations kommitté och Östra Regionens informations kommitté ( ÖRIK ).
Stormöten.
Arosmötet i Västerås och Gotlandskonventet har genomförts som vanligt. En hel del endagskonvent bland
Grupper har också varit väldigt uppskattade och välbesökta.

Vid pennan

Ronald Fondin

Sammankallande för Servicedelegaterna Östra Regionen
SÖDRA REGIONENS RAPPORT
till 2015 års Servicekonferens
avseende verksamhetsåret 2014

Regionen
Regionen består av sex kretsar och sträcker sig från södra Halland (Halmstad) över Skåne, Blekinge och
Kalmar samt delar av Kronbergs län (t.o.m. Växjö)
Antalet grupper i regionen är knappt 80, vilket innebär oförändrat antal grupper sedan föregående år. Tidigare år har engagemanget varit lågt i bl.a. delar av Blekinge och diskussioner har där förts om nedläggning
eller sammanslagning av kretsar. Dessa problem är nu undanröjda och kretsarna där deltar nu aktivt inom
regionen.
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Under året har hållits flera välbesökta regionmöten där lokala kretsar på ett föredömligt sätt stått för värdskapet och, inte minst, kaffe! Regionens möten har genomgående kunnat bedrivas under trevliga och konstruktiva former i samförstånd. Även ett stort antal observatörer har deltagit i mötena.
Några kretsar som ställt sig utanför arbetet, såsom tidigare varit fallet, har nu inte förekommit.
Servicedelegater
Södra Regionen har sig tilldelat fyra servicedelegater och lika många suppleanter. Mot slutet av verksamhetsåret var tre (3) av de ordinarie posterna och en (1) av de fyra suppleantposterna bemannade, d.v.s. endast
hälften av samtliga poster (!). Inför årets servicekonferens har suppleanten flyttat upp till den obesatta ordinarie posten så att regionen har full representation vid konferensen. Denna lösning är emellertid endast kortsiktig. Visserligen kan det antas att suppleanten väljs till ordinarie men kvar står problemet med att servicelegatsposterna endast är bemannade till hälften med, såsom det visat sig, stor sårbarhet vid vakanser vilket i
sin tur bl.a. leder till att servicedelegaternas uppgift att föra budskapet vidare genom Vår Gemensamma Välfärd avsevärt försvåras. Den uppkomna situationen, och hur man skall kunna bemanna servicedelegatposterna måste därför ha högsta prioritet för regionens arbete den närmsta tiden.
Som bl.a. framgår, direkt och indirekt, av motion nummer två till årets servicekonferens, är den uppkomna
situationen inte unik för södra regionen utan även för AA i Sverige som helhet. Samma prioritering måste
därför tillämpas av AA på alla nivåer.
Den uppkomna situationen är desto mer bekymmersam eftersom, å andra sidan, servicedelegaterna alltid får
ett trevligt och bra mottagande i kretsar och grupper, där delegaterna upplevt sig kunnat vara till nytta med
sina erfarenheter. Det finns, bara man skrapar litet på ytan, massor av goda och bra idéer och förslag som det
finns all anledning att ta tillvara i det arbete vi hoppas kommer till stånd för att så brett som möjligt, bl.a.
med fullt antal servicedelegater.
Trots denna, till synes dystra bild har det gångna verksamhetsåret likväl präglats av Vår Gemensamma Välfärd!
Fler besök har gjorts i grupper och kretsar med presentation av ´Vår Gemensamma Välfärd´, baserat på
FRIKs utmärkta Power Pointmmaterial. Mottagandet har varit mycket positivt och lett till nya och fördjupade insikter om vad AA är och gör. För många, även äldre, har mycket av detta varit nyheter vilket visar att
denna information behövs.
Vidare har den ordningen införts att regionens kretsar i tur och ordning vid regionmötena redovisar vad som
gjorts inom deras respektive områden vad gäller Vår Gemensamma Välfärd. Detta har slagit mycket väl ut.
Erfarenheterna visar dock att FRIKs, i övrigt utmärkta studiematerial för en heldag är för mycket, både i
omfattning, innehåll och förväntat resultat. De presentationer som genomförts i grupper och kretsar med
FRIKs material som grund har därför skurits ned till omkring en och en halv timme, d.v.s. en normal mötestid. Detta har fungerat väl. Det har framför allt varit lättare, dels för kretsar och grupper att hitta tider och
lokaler för detta, och dels för de enskilda medlemmarna att kunna delta.

22

Offentlig information
Under året har brister uppdagats vad gäller organisationen av denna uppgift inom regionen. Det finns eldsjälar som gör ett mycket gott arbete medan det däremot råder oklarheter beträffande vem som ansvar för vad
och vart utomstående skall vända sig för att få information. Detta behandlades vid ett särskilt regionarbetsmöte, som förhoppningsvis skall leda till att dessa oklarheter suddas ut.
Sammanfattande intryck
Ett genomgående intryck från det gångna året är, såsom tidigare påpekats, bristen på och svårigheterna att
finna engagerade kandidater för tjänande, på alla nivåer. Detta är vi troligtvis inte ensamma om, det kännetecknar också annan ideell verksamhet, t. e. x. idrottsrörelsen.
Tydliga tecken på bristen på villiga tjänare är det tal som tidigare förekommit i regionen om sammanslagning och/eller nedläggning av framför allt kretsar. Vid sådana tillfällen har servicedelegaterna erbjudit sig
att, innan några beslut fattas, få genomföra en presentation av ´Vår Gemensamma Välfärd´ med efterföljande
diskussion om hur vi skall kunna gå vidare inom AA. Sådana sammanslagningsplaner av grupper/kretsar är
därför f.n. inte aktuella inom regionen.
Ystad i februari 2015
Thomas F, ordinarie Ewa B
Ordinarie

Ordinarie

Roger E
Ordinarie

Esbjörn L
Suppleant
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Förtroenderådet
Förtroenderådets verksamhetsberättelse 2014
Förtroenderådet har under verksamhetsåret 2014 bestått av följande medlemmar:
Hans Marklund

Vän till AA

Olof Åkerman

Vän till AA

Tord K.

AA i Sverige fr.o.m. 2014-07-01

Tommy K.

Södra Regionen

Christer M.

Östra Regionen t.o.m. 2014-06-30

Bitte B.

Östra Regionen fr.o.m. 2014-07-01

Leif J.

Mellersta Regionen t.o.m. 2014-06-30

Anita A.

Mellersta Regionen fr.o.m. 2014-07-01

Per-Olov T.

Nedre norra Regionen

Ingela L.

Övre norra Regionen fr.o.m. 2014-07-01

Under året har förtroenderådet haft följande till sin hjälp i den centrala serviceverksamheten:














Servicekontoret
Styrelsen för föreningen AA i Sverige
Internationella delegater
Bulletinen
Ekonomikommittén
Informationskommittén
Litteraturkommittén
Nomineringskommittén
Policykommittén
Telejourkommittén
Arkivkommittén
Arbetsgrupp för översyn av Service
Arbetsgrupp för översyn av hemsidan

(FREK)
(FRIK)
(FRLK)
(FRNK)
(FRPK)
(FRTK)
(FRAK)
(AgÖS)
(AgSite)

Under året har Förtroenderådet har haft sex ordinarie möten, varav ett möte hölls i Skellefteå i samband med
Landsmötet. Övriga möten har hållits på Servicekontoret. Ett extra möte med FR, Styrelsen och AgSite hölls
på servicekontoret i september.
Servicekonferensen, vilken var den 23:e i ordningen, hölls den 4-6 april 2014 på Park In i Solna. Huvudtema
för konferensen var ” Att föra budskapet vidare genom service”. Till konferensen hade 5 motioner inkommit
och inbjudna gäster från Norge, Danmark och Finland deltog. Protokollet från Servicekonferensen finns att
läsa på AA, s hemsida.
Övre Norra regionen arrangerade årets Landsmöte i Skellefteå den 1-3 augusti. Förtroenderådet deltog i ett
välarrangerat Landsmöte som besöktes av ca.400 personer under helgen
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2014 års Servicemöte hölls den 8 november på Servicekontoret Vid mötet deltog Förtroenderådet med kommittéer, Regionordföranden, Ag-site, Styrelsen för AA i Sverige, Internationella delegater samt anställda på
Servicekontoret. Rapport från mötet finns i Servicebladet no: 4. Frågor och diskussionsämnen som behandlades under mötet var:
● Att föra budskapet vidare genom service
● Ny Hemsida
● Nätetik
● Nytt forum för service – Office 365
Samarbetet mellan de olika servicedelarna inom AA har under 2014 fungerat bra och Förtroenderådet vill
tacka alla som gjort service och förmedlat AA, s budskap till de alkoholister som fortfarande lider.
Förtroenderådet för AA i Sverige

Ekonomikommittén – (FREK)
)
Under 2014 har FREK varit vilande och inte behövt kallas in. Ekonomin följs kontinuerligt i såväl styrelsen
som i Förtroenderådet.
Olov Åkerman
Informationskommittén (FRIK)

Under 2014 har FRIK haft ett antal fysiska möten på servickontoret och skypemöten.
Tagit fram en RollUp som finns i varje region.
Varit delaktig på Landsmötet i Skellefteå.
Haft två OI-dagar med 15 närvarande.
Två har avgått, av personliga skäl.
En roterar ut i sommar.
I nuläget tar vi nya tag och fokuserar på Landsmötet i Östersund och OI-dagar i höst.
Också hur vi når ut till våra aa-vänner och offentligheten.
Anita A. sammankallande FRIK
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Litteraturkommittén – (FRLK)
Litteraturkommittén – Verksamhetsrapport 2014
Litteraturkommittén har under året haft som huvuduppgift att granska och omarbeta texter i broschyrer samt
att nyöversätta texter ur böcker.
Redigeringen/nyöversättningen av vårt broschyrmaterial har under året fortsatt. Antalet broschyrer som f.n.
är omarbetade och tillgängliga för försäljning är nu 11 st. Omarbetningen av broschyrerna fortsätter tills vi
har redigerat/nyöversatt alla broschyrer som finns tillgängliga för försäljning i Sverige. Kommittén har även
nyöversatt en broschyr – Checklista för traditionerna. Broschyren finns på servicekontoret till försäljning.
Boken Tolv koncept för service håller på att redigeras/nyöversättas. Ungefär halva boken är f.n. redigerad
och arbetet beräknas vara avslutat under första halvan av 2015. Konceptboken med arbetsexempel samt ev.
illustrationer kommer att påbörjas när revideringen av Tolv koncept för service är avslutad. Böckerna Emotional Sobriety I och II håller på att nyöversättas och vi i litteraturkommittén ser fram emot två nya titlar i AA
Sveriges bokutbud.
Vi i FRLK har under året även ingått i arbetsgruppen AgSite. Texterna på hemsidan ska omarbetas och anpassas. Ida. D ingår i redaktionen som ansvarar för arbetet med texterna på den nya hemsidan.
Kommittén deltog även på landsmötet i Skellefteå och hade i foajén ett bord där intresserade både kunde
diskutera litteratur samt anmäla ett ev. intresse för framtida arbete i litteraturkommittén.
Litteraturkommittén har under året haft 2 st. ordinarie möten samt mejl och telefonmöten/kontakter vid behov. Kommittén har under året bestått av Ida D, Östra regionen samt Anders B Västra regionen som varit
adjungerad t.o.m. 2014-03-01. Anders B valdes 2014-12-06 in som ledamot i FRLK. Sammankallande under året har varit Per-Olov T, Nedre Norra regionen.
Litteraturkommittén

Verksamhetsberättelse 2014 Nomineringskommittén (FRNK)
FRNK har under året bestått av;
Ingela L

FR Övre Norra

Calle F

Nedre Norra

Leif J

Mellersta

Roland L Södra
Vakant

Östra

Vakant

Västra

Namnförslag till nya medlemmar kom in; FR, Styrelsen, FRIK, LK likaså till Bulletinen och för revisorerna. Tidigare nomineringskommitté förtydligade hur FRNK ska arbeta och förslaget finns AA:s hemsida.
Viktiga redskap för regionerna när kandidater tas fram. Några ur kommittén träffades under Servicemötet
(2014-11-08)
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Nytt för i år är att FRNK fått möjlighet till arbetsredskapet Office 365 där alla dokument finns lättöverskådligt för alla i nomineringskommittén. Kommittén har 0:- i budget så vi välkomnar utvecklingen dataledes.
Vid årsskiftet fanns namnförslag på: En ny medlem till FR (Nedre Norra Regionen). Överlämnas till SK-15
för val. Tre nya till Styrelsen processas f.n. Revisorerna är tillfrågade.
FRLK har fått ny medlem i Anders B. FRIK i Pär L och ny i Bulletinen är Leif O. Tord K nymedlem i
FRAK. WSD, ND är ordnade sedan tidigare, Christer M och Jan J och till FRPK kommer Reine J, alla tre
från 2015-01-01
Kommittén fokuserar på framtid, AA:s rotationsprincip gör att det alltid behövs nya tjänare. På hemsidan och
i servicebladet kommer finnas uppdaterade behov.
Ingela L FRNK
Behov av tjänare i dagsläget enligt nedanstående sammanställning:
•
•
•
•
•
•
•

Förtroenderådet 2 namnförslag från Västra och Nedre Norra Regionen samt Vän till AA.
Litteraturkommittén 2 st.
Nomineringskommittén: Saknas 1 st representant från vardera Östra och Västra Regionen.
Telejourkommittén 2 st.
Policykommittén 1 st.
Bulletinen 1 st.
Informationskommittén 2 st. Gärna från Övre Norra och Västra regionen

Policykommitten (FRPK)
FRPK har under året bestått av 3 medlemmar samt en sammankallande, en har tyvärr lämnat oss pga sjukdom.
FRPK har under året haft få livemöten, uppkomna frågor har lösts genom mailkonversation och också hänvisats till AgÖS. Förhoppningen är att kunna utöka FRPK och att mer kommer att behandlas av FRPK innan
det tillställs FR.
Med vänlig
Tommy

hälsning.
Telejourkommittén – (FRTK)

Förtroenderådets Telejourkommitté FRTK, årsrapport för 2014
Servicekonferensen 2013 beslutade att AA skulle inrätta en nationell telejour där samtliga regioner skulle
samverka för att kunna ta emot samtal från lidande alkoholister och anhöriga under så många av dygnets
timmar som möjligt. Östra Regionen har sedan många år en fungerande telejour som är bemannad varje dag
året runt kl. 11-13 och 18-20. Servicekonferensens beslut om en nationell telejour gjorde det nödvändigt att
organisatoriskt flytta Östra Regionens Telejour till Förtroenderådets nya kommitté FRTK. Ett telefonsystem
med sex mobiltelefoner med gemensam telefonsvarare har anskaffats för att möjliggöra att den nationella
Telefonjouren kan finnas varsomhelst i Sverige och ändå svara på samma journummer. FRTK har via brev
och förtroenderådets representanter uppmanat regionerna att försöka ställa upp och organisera lokala
telejourer som skulle kunna ta jourtider som idag inte Östra Regionen klarar. Förmiddagarna kl. 9-11 vore i
första hand bra att kunna täcka eftersom vi vet att det kommer många joursamtal till Servicekontoret under
den tiden. En utökning av telejouren under dessa timmar skulle inte bara förbättra Telejourens servicegrad
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utan även avlasta Servicekontoret. Några regioner har varit intresserade av delta men ännu inte beslutat om
detta. FRTK hoppas at under 2015 åtminstone få igång en ny region utöver Östra i den nationella telejouren.
J
Förtroenderådets Arkivkommitté (FRAK), årsrapport för 2014
Under året har AA:s dokumentarkiv flyttats upp från Servicekontorets källare till kontorslokalerna. Två
brandskyddade skåp har köpts in och dessa finns nu i konferensrummet. Dokumentarkivet består av
dokument från AA:s etablering i Sverige (1956) fram till idag. Nyare arkiv finns främst som olika
dataformat. Denna del av arkivet måste också skötas så att dokumenten hålls läsbara för framtida
användning. Arbetet med en arkiveringsinstruktion har påbörjats. FRAK ansvarar inte för AA:s
bokföringsarkiv. Detta följer svensk lag och gamla verifikationer och bokföringsböcker rensas därför ut efter
lagstadgad tid.
Bulletinen
Tidningen har utkommit med sex nummer som planerat.
Upplagan för år 2014 var 1800 ex. per nummer.
Antalet prenumerationer är ca 1400 st. Av grupperna är det ca 60% som är prenumeranter på Bulletinen.
Bulletinen genererade 2014 ett överskott om 63 274 kronor. Täckningsgradens ökning i förhållande till tidigare år beror på:
- Sänkta tryckkostnader
- Prishöjning med 20 kr.
Vi har under 2014 fått in 1 ny redaktionsmedlem Leif O från Stockholm. Sedan tidigare finns Gunnar A från
Uppsala, Helene F från Göteborg och Bengt B i redaktionen.
Under året roterade Tord W från Östersund ut.
Under året deltog Helen F, Bengt B och Gunnar A från Bulletinen-redaktionen på Landsmötet i Skellefteå
med marknadsföring av Bulletinen
Det är fortfarande svårt att få in tillräckligt många artiklar för att fylla tidningen.
Vi har under året startat en facebook-grupp för att öka möjligheterna för insänt material. Gruppen heter Bulletinen-AA och har just nu 207 följare.
Alla i redaktionen kan enas om att Bulletinen är viktig och att ett behov finns för tidningen i AA:s gemenskap. Därför ser vi hela tiden framåt, kommer med nya idéer om att föra budskapet vidare i tryckform och
lägger fokus på att bli bättre på olika sätt. Att göra service i Bulletinen ska vara roligt och eftersträvansvärt.
Och det tycker vi att vi har uppnått.
Redaktionen.
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Internationella delegater verksamhetsrapport 2014
Internationella delegaterna består av Nordiska delegater (ND) och Världservicedelegater (WSD).
Under året har gruppen bestått av:
 ND: Anders W och Jan G
 WSD: Gunnar M och Reine J
Under året har vi:
 besökt samtliga regioner och deltagit i regionmöten
 deltagit vid servicekonferensen, landsmötet, servicemötet och, som inbjudna, vid FR-möten.
Vid servicekonferensen i Norge deltog Anders W och i Danmark deltog Jan G.
Vid Nordiska mötet i Finland deltog Anders W och Jan G.
Vid Nordiska tema-mötet i Norge deltog Anders W och Hans Marklund.
Vid Världservicemötet i Polen deltog Gunnar M och Reine J.
Reserapporter har fortlöpande lämnats till Förtroenderådet. Dessa finns intagna i Servicebladet och även på
vår hemsida.
Jan G och Reine J roterar ut 2014-12-31 och vi tackar för förtroendet att fått representera AA i Sverige i det
internationella samarbetet.
Internationella delegater
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Motioner SK 2015
AA-Geflegruppen Diskussions motion Motion 1
Jag valdes till kassör för Södra Regionen våren 2014. Själva kassörsarbetet är inte betungande, problemet är
att jag hitintills har misslyckats att få disponera regionens befintliga plusgirokonto och att Nordea, där vårt
konto finns, inte godkänner de (anonyma) protokoll de hitintills fått ta del av. Det går endast att få tillgång
till vårt konto om jag uppger 10-siffrigt personnummer och fullständigt namn. Detta kommer jag naturligtvis
att göra, helt i strid med våra steg och traditioner. Samma besvärliga situation uppstår vid varje byte av kassör inom samtliga, grupper, kretsar och regioner och vederbörande tjänare får på egen hand hantera detta.
Mången kassör löser problemet genom att förvara pengarna hemma, lätt tillgängliga i stunder av frestelse,
och svåra att objektivt granska för den grupp, krets eller region som tillsatt vederbörande. Andra öppnar konton i eget namn, med de risker detta kan medföra. Bara för att jag personligen inte har något problem med att
inte vara anonym, säger inte att varje ny kassör som ställs i denna situation kan eller ens bör klara av det.
Hen kan dessutom kritiseras av dem av oss som bäst känner våra steg och traditioner. Den uppkomna situationen har diskuterats inom Regionen tidigare och jag är väl medveten att även Servicekonferensen tagit upp
frågan vid andra tillfällen, och avvisat den.
Jag ber nu Servicekonferensen 2015 ta ställning till om det inte är dags att ta ett övergripande ansvar i denna
fråga och grundlägga en tydlig policy som är praktiskt genomförbar för en modern AA-tjänare i en modern
AA grupp/krets/region. Att, som hitintills, lämna över ansvaret till oss tjänare bör inte vara förenligt med vårt
gemensamma ansvar
Gudrun Hörbygruppen
Lundakretsen ställer sig bakom denna motion

Diskussionsmotion – Motion 2
Bakgrund: Över tid försvinner AA-grupper och det uppstår nya grupper. Inom Krets 8 fanns vid inledningen av hösten 2013 24 st. aktiva AA-grupper och vid inledningen av hösten 2014
19 st. aktiva AA-grupper. Det tycks generellt vara fråga om en trend att antalet grupper och mötesdeltagare
minskar. Denna minskning och att det finns vilande grupper tycks bl.a. hänga ihop med att endast en AAmedlem kontinuerligt har öppnat, vilket till slut lett till att gruppen sviktar och lagt ned verksamheten, eller
vilar. En annan orsak är att underlaget inte har varit tillräckligt därför att det varit fråga om mindre orter. På
mindre orter tycks en annan svårighet vara att det sällan kommer nykomlingar därför att ”alla känner alla”
och att det fortfarande finns en skamkänsla över att gå till AA som ny. Samtidigt finns en positiv utveckling
i flera grupper, framför allt på större orter, men även på ett par mindre. Det finns exempel på trägna AAvänner som har öppnat och öppnar ensamma i långa perioder.
Sedan ett drygt år har tjänare inom Krets 8 och servicedelegaten regelbundet rest runt bland de nu 19 aktiva AA-grupperna i syfte att informera om kretsarbetet, central service samt för att försöka bidra till vår
gemensamma välfärd och föra budskapet vidare. Servicedelegaten har också för några grupper presenterat
och diskuterat bildserien Vår Gemensamma Välfärd. Erfarenheterna är mycket positiva, men det finns
anledning till oro över att AA-grupper på mindre orter inte alltid har bärkraft över tid.
Större AA-grupper samt krets- och regionorganisationen bör därför i större utsträckning engagera sig för att
stötta mindre grupper i syfte att säkerställa vår gemensamma välfärd, för att föra budskapet vidare och ta
ansvar för hela AA. Servicekonferensen är vidare ett forum där denna fråga bör diskuteras för att ge den
ytterligare uppmärksamhet och för att ett underlag ska börja ta form för fortsatta åtgärder genom central
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service. Torontodeklarationen är tydlig: Närhelst, varhelst någon ber om hjälp, vill jag att AA skall finnas
till hands, och för det är jag ansvarig.
Hemställan: Vi hemställer att Servicekonferensen diskuterar frågan om att säkerställa livskraften i AA i hela
Sverige
Krets 8

Beslutsmotion – Motion nr 3

Bakgrund: Det blir allt vanligare att AA-medlemmar som ett komplement till den svenskspråkiga AAlitteraturen tar del av den mycket rikhaltiga engelskspråkiga AA-litteraturen. Att lyssna på engelskspråkiga
AA-talare via Youtube eller att på andra sätt tillgodogöra sig AA-information via Internet, t.ex. Grapevine,
har också blivit vanligare. Den här utvecklingen och frågor av observanta medlemmar har inneburit att översättningen från engelska till svenska av vissa ord och meningar i Stora Boken allt oftare diskuteras i AAsammanhang. T.ex.:
-

-

-

Sid 59 i den andra, svenska utgåvan, femte steget: ”….den exakta innebörden av alla våra fel”. I den
fjärde, amerikanska utgåvant står: ”…the exact nature of our wrongs”. Ordet ”alla” i den svenska
översättningen återfinns alltså inte i ursprungstexten.
Sid 71 i den andra, svenska utgåvan, tredje stycket: ”...att finna en kraft större än din egen och som
kan hjälpa dig att lösa dina problem”. I den fjärde, amerikanska utgåvan står: ”…a Power greater
than yourself which will solve your problem”, vilket snarare innebär att en kraft större än din egen
kommer att lösa dina problem, inte enbart hjälpa till.
Sid 88 i den andra, svenska utgåvan, överst, talar om att ”harm och förbittring är vår främsta fiende”.
I den förra, svenska utgåvan användes inte harm och förbittring, utan ordet förorättad. Både harm
och förbittring samt förorättad är översättningar av det engelska ordet resentment som använts i
samtliga fyra amerikanska utgåvor. Resentment är ett svåröversatt ord, men anges ofta betyda ungefär en känsla av agg/ilska mot någon eller något som ständigt upprepar sig (ältande). Även om begreppen harm och förbittring är inarbetade, kan det diskuteras om översättningen kan förbättras.
Sid 93 i den andra, svenska utgåvan, fjärde raden nerifrån: ”…på grund av din själviskhet”. I den
fjärde, amerikanska utgåvan har detta översatts från ”self-will”, vilket snarare betyder egenvilja än
själviskhet.
Sid 420 i den andra, svenska utgåvan, tradition 12: ”…sätta princip framför person”. I den fjärde,
amerikanska utgåvan står: ”…to place principles before personalities”. En mer korrekt översättning
skulle alltså innebära att man på svenska skrev ”… sätta principer framför personligheter”.

Dessa exempel visar att det finns skäl att se över Stora Bokens översättning till svenska för att skapa en text
som i redaktionellt hänseende och när det gäller dess andemening ännu bättre överensstämmer med det budskap AA:s första 100 medlemmar avsåg föra vidare.
Hemställan: Att Servicekonferensen ger Förtroenderådet i uppdrag att genomföra en översyn av Stora
Bokens översättning till svenska.
Hammarbygruppen i Västerås
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Motion 3b behandlas med motion 3
Vi skriver detta brev till Er p.g.a att det känns ledsamt att vi här i Sverige inte har översättat Stora Boken helt
korrekt från originalet, jämför även på skillnaden mellan Danmark's och Norge's översättning mot vår.
Vi vill inte vara petiga men t.ex ord Själ, eng. Soul, förekommer bara i orginalet en enda gång i Dr, Bob's
mardröm. Orsaken till detta borde vara att inte förvirra och försvåra för läsaren. Orden i originalet som används är psykiskt och mental i alla dess böjningar och former.
l vår Stora Bok så används ordet ibland korrekt, men många gånger helt fel. T.ex så har översättarna av de olika
kapitlen många gånger blandat ihop orden Ande och Själ, ibland korrekt ibland inte.
Orden Ande, Kropp och Själ kommer från bibeln och där översatta från Grekiskan och har helt olika betydelse
och kan därför och bör inte vara substitut för varandra!
Pneuma= Ande ,vind= en odödlig inre kropp
Psyche= Själ, det psykiska, det mentala, summan av någons personlighet
Soma=Kroppen
Vi vill ödmjukast be om att vid nästa utgivning av Stora Boken att en kontroll av orden Ande, Själ, Mental
och Psykiskt i dess olika böjningar och former görs motorginalet och översätts i den nya upplagan med
samma ord som i det amerikanska originalet!
Förslagsvis använd bara ordet själ i Dr.Bobs mardröm, de flesta vet endå inte betydelsen av ordet.
Vidare översättning av ordet Resentment, som i tex sid 88, med ett verb och bör inte översättas med ett adjektiv. Bättre ord är"Återkännande av oförätter". Detta är ju vår huvudfiende nummer ett och borde således vara lättfattligt för den gode läsaren. Eller som översättningen är i "Till våra fruar" av ,bitter resentment,:" eller ständigt ältande vårt agg och vår bitterhet", men använd då samma översättning i hela boken
och inte olika!
Förslagsvis varför inte bara använda konsekvent det motsvarande ord på svenska utifrån det engelska? Hoppas
vi inte trampat någon på fötterna, förlåt i så fall!
MARIA LUNCHGRUPP/ PRAKTISKA MÖTET
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