Till SK 2021

Förtroenderådets förslag till ändringar och tillägg i Servicehandboken
FR har beslutat att Arkivkommittén avskaffas, då denna fullgjort uppdraget att bygga upp AA
Sveriges arkiv.
Texten i SH om FRAK (s.60) tas därför bort och även på andra ställen kommittén nämns.
Ersätts med tillägg under Styrelsen ansvarar för s 79
- Uppdatering, komplettering och bevarande av AA Sveriges arkiv

FR har beslutat att Ekonomikommittén avskaffas, då denna inte har haft någon egentlig
funktion, under de senaste åren.
Texten i SH om FREK (s.61-62) tas därför bort och även på andra ställen kommittén nämns.
Ersätts med tillägg under Ekonomiansvarig (styrelsen) s 82
- Ta in och sammanställa äskanden/budgetunderlag för AA Sveriges olika verksamheter
Samt tillägg punkt Serviceuppgifter (FR) s 51
- Övergripande ansvaret för AA Sveriges ekonomi.
För övriga kommittéer (FRIT, FRLK, FRNK, FRPK, FRSoIK, FRTK, INT.DEL, Styrelsen
AA Sverige) ändras texten under titel Budgetäskande till:
Senast 1 oktober, inlämna budgetäskande för det kommande verksamhetsår till
Styrelsen för Föreningen AA Sverige, ekonomiansvarig.

I kapitel 7 Internationella delegater ändras texten så att benämningen Internationella delegater
används genomgående (begreppen Nordisk delegat och Världsservicedelegat försvinner,
delegaterna fördelar själva åtagandena mellan sig)
Motsvarande ändringar görs även i Förtroenderådets sammansättning s.51-52

Under nomineringsprocedurer finns på några ställen (ex sid 55, 58, 78 och 81) att kandidaten
ska presentera sig på Krets/Regionmöte, då / oftast utläses ”eller” så bör detta förtydligas till
Krets- och Regionmöte
Även i övrigt ses texten över där det används / och kan misstolkas. Ex sida 39 Servicedelegats
kvalifikationer ”kunskap om Steg/Traditioner/Koncept”

Sid 39 Servicedelegat, Mandattid, tredje punkten, förtydligas andra meningen till:
”På grund av detta kan servicedelegat varken föreslås eller väljas till tjänaruppdrag inom
Central service förrän ett år efter avslutat uppdrag som servicedelegat.”

Arbetsbeskrivningen för FRUK, Förtroenderådets Kommitté för Utveckling och Kunskap,
införs i SH i kapitel 6. Se bilaga i Arbetshäftet.

