Anonyma Alkoholister
Förtroenderådet för AA Sverige
Protokoll
till möte med Förtroenderådet för AA Sverige 2021 (10)
Tidpunkt: 2021-12-04 – 2021-12-05
Plats: Servicekontoret
KALLADE
Förtroenderådet
Anders W.
Calle F
Steffen O.
Vakant
Steninge O
Tove F
Touko Makkonen
Lasse D
Ray L.

Representerar
Övre norra regionen
Nedre norra regionen
Mellersta regionen
Östra regionen
Västra regionen
Södra regionen
Vän till AA
Internationelldelegat
Internationelldelegat

Ansvarsområde
Ordf.FR, FRIK, FRPK
FRUK
Ordf. Styrelsen

Inbjudna
Per K.

Ordförande Östra Regionen

ej närvarande

FRLK, FRNK
FRUK
FRIK
ID, FRNK
ID, FRTK

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1/ Inledning, Ingressen och Traditionerna läses
- Ray läste traditionerna.
2/ Presentationsrunda där gruppsamvetet kommer till tals
- Ordet gick runt.
3/ Protokolljusterare utses att jämte ordförande justera protokollet
- Touko samt Steninge valdes att justera protokollet
4/ Godkännande av dagordningen
- Dagordningen godkändes
5/ Godkännande av föregående protokoll
- Föregående protokoll, godkändes.
6/ Övriga frågor anmäls
-

7/ Genomgång av inkommen post/mail till FR
- Ingen inkommen post/mail.
8/ Rapporter från Regionerna
a/ Övre norra Regionen
Anders W.
- Bra uppslutning på senaste regionmötet den 27/11, diskussioner om
informationsarbetet. Informationskommitté bildad för Norrbotten. Nästa regionmöte
den 5/3.
b/ Nedre norra Regionen
Calle F.
- Regionmöte den 27/11, ny servicedelegat presenterat sig och kommer att väljas vid ett
extra regionmöte för att kunna väljas, han kan närvara vid SK22.
- Regionen har information på Sundsvalls beroendeenhet.
c/ Mellersta Regionen
Steffen O.
- Mellersta Regionen hade sitt möte lördagen den 27 november och detta möte var
digitalt denna gång. En av deltagarna hade skickat in en motion som hade initierats på
ett tidigare regions möte. Regionen ställde sig bakom den i efterhand och ville att FR
delegat Steffen skulle framföra detta på nästkommande FR möte. Kretsarna har gjort
omstart och de har tagit hjälp ab varandra, Dalarnas informationskommitté var nere
och peppade värmlandskretsen och det kom 28 medlemmar på ett fysiskt möte och
Värmlandsinfokommitté som legat nere under pandemin återuppstod och det ska
kallas till möte beslutades det om. Både medlemmar och de som höll i informationen
kände sig peppade att vara igång igen. Dalarna har varit igång hela tiden under
pandemin och har bland annat varit på flera informationer, sjukhus och
behandlingshem har det hållits informationsmöten om AA.
- På agendan för denna dag så diskuterades det och beslutades om att under våren 2022
så ska det startas upp kretsar i Gästrikland och Hälsingland. Idag finns det i Dalarna
och Värmland.
- Det kom upp att det borde utbildas mer om koncepten och det beslutades att det ska bli
infomöte av Servicedelegaterna.
d/ Östra Regionen
- Ej närvarande, ingen rapport.

Per K

e/ Västra Regionen
Steninge O.
- Saknar en servicedelegat
- Skaraborgkretsen ligger vilande, inget intresse för service just nu.
- Nästa möte Falkenberg 12/2.
f/ Södra Regionen
- Senaste mötet den 20/11. Inväntar protokoll.
- Ny sekreterare invald vid mötet.

Tove F.

9/ Förtroenderådets kommittéer: behov, uppdrag, bemanning
Rapporter från kommittéer/ansvarsområden
a/ Utveckling & Kunskap
Tove F.
- Servicelyftet genomfört 20/11 via Zoom, 24 deltagare kom och det var en positiv dag
med många frågor och tankar. Vi fick en fin bild av AA´s historia och organisation

-

från Birgitta L och Eva J berättade om våra Traditioner och Koncept. Kattis C och
Anders gick igenom temat AA och pengar.
Vi kommer att genomföra fler digitala inspirationsdagar framöver, då vi fått in en del
tips på vad vi kan prata om.
Vi kommer inom kort ha ett möte igen inom FRUK och diskutera vidare arbete med
tex de intervjuer som vi nu fått in.

b/ It-kommittén
Steffen O.
- Hemsidegruppen hade ett möte igår och beslutade att gå vidare med endast 1 av de 4
offerterna. Detta beroende på att 2 av dom ville ha 1,4 och 1,9 miljoner Sek samt att
de ville sälja på oss mer än behövligt. Den 3 var nuvarande leverantör och de tyckte vi
skulle behålla nuvarande plattform och uppdatera denna. Så nedanstående offert går vi
vidare med, de verkar flexibla vid första kontakten och har flera delar vi kan ta bort
eller lägga till. Ett första möte är inbokat 10 december med det företaget.
c/ Litteraturkommittén
Steninge O.
- Minnesanteckningar från kommitténs möten finns nu sparade på Sharepoint.
- Vid nästa tryckning bör man se över textens storlek på Stora Boken pocketupplaga, då
denna upplevs som för liten.
- Kommittén har nästa möte 22/4 och man letar efter fler kommittémedlemmar.
- Översynen på Som Bill ser det är snart klar.
- Läggs in en större order på nytryck av böcker som börjar ta slut på lagret detta pga att
det är just nu långa väntetider på tryckerierna.
d/ Nomineringskommittén
- Inget nytt att rapportera till detta möte.

Steninge O/ Lasse D.

e/ Policykommittén
Anders W.
- Inga nya ärenden har kommit in.
- Kommittén ingår även i arbetsgruppen för översyn av AA:s struktur.
f/ Samarbete och Information
Anders W.
- Genomfört Socialchefsdagar och Socionomdagarna, ska se över planeringen inför
dessa så man bättre kan följa upp de kontakter man knyter vid dessa dagar.
- Kommer närvara på de olika HR-dagarna under nästa år.

g/ Telejourkommittén
Ray L.
- Omtag efter pandemin för att ringa in tidigare medlemmar.
- De flesta pass är bemannade, man sitter alltid en man och en kvinna vid varje pass.
h/ Internationella delegater
Ray L.
- ESM är genomfört och en rapport finns tillgänglig på hemsidan.
- Flödesschemat för delegaterna gicks igenom och för att få bästa flöde i tillsättningarna
samt att kunna genomföra de internationella uppdragen så diskuterades att Thomas Å
bör flytta sitt tillträde till den 1/1-2023.
10/ Föreningen AA i Sverige
-

Steffen O.

Anders K gjorde sitt sista möte med Styrelsen och Inga-Britt går nu upp som ordinarie
ledamot. Styrelsen har haft mestadels digitala möten under året och kommer i
fortsättningen ha blandat digitalt och fysiskt.

-

Servicekontoret
Inga-Britt tar över som kontorsansvarig efter Anders K.

11/ Ekonomi och Budget
- Budgetmöte inför 2022 genomfördes tillsammans med Styrelsen. Ekonomin är
fortfarande god.
12/ Servicekonferensen
Presidiet
- Förtydligande ang. vilka som ska bjudas in till konferensen. Tex nordiska gäster.
- Genomgång av dagordningen och arbetsmaterial till konferensens utskottsarbete.
Motioner
- Generell diskussion om hur motioner ska värderas, vilka ska diskuteras på
konferensen och vilka kan FR åtgärda direkt.
- FR skickar svar till respektive motionär vars motions inte går vidare samt publicerar
samtliga motioner med ev motivering på hemsidan.
13/ Servicebladet
- Ges ut i december, FRIK och FRUK har skickat in material till denna. Rapport från
ESM kommer också med.
14/ Bulletinen
- Trevligt att möta redaktionen vid förra mötet. FR vill föreslå att Bulletinen använder
samma tema som Servicekonferensen och Landsmötet för att årets internationella tema
ska synas mer ute i organisationen. Tema 2022 är Kärlek och Service.
15/ Landsmötet
- Gruppen har möte 7/12
- Förlag finns på budget och mötesschema, detta presenteras senare till FR.

16/ AA:s framtida struktur
- Enkäter har gått ut, generellt tycker som svarat att det är för lite fokus på vår 5:e
tradition.
- Synpunkter på att krets och regionmöten upplevs som ointressanta
- Enkäten publiceras på hemsidan och de som önskar svara gör det, gruppen önskar fler
synpunkter från medlemmarna. Läggs en blänkare i Servicebladet att den finns att ta
del av på hemsidan.
- Gruppen har också tittat på hur det organisationsmässigt ser ut i andra länder.
- En sammanfattning av gruppens arbete hittills kommer att skickas vidare till SK22
som diskussionsunderlag.

17/ Övriga frågor och ärenden
- Flödesschema för internationella delegater, ID har räknat ut hur man bäst tillsätter
posterna för att det ska stämma med de internationella uppdragen.

18/ Förtydligande av beslut och val
- FR beslutade att skicka 65.000 kr till Internationella Litteraturkommittén.
- Svar skickas till de motionärer vars motioner inte kommer gå vidare till SK22.

-

Motioner samt kommentarer publiceras på hemsidan.
Beslut tas att Thomas Å förordnande skjuts fram 1 år med tillträde 1/1-2023.
FR ser över layouten vid nästa tryck av SH.

19/ Nästkommande möten:
6 februari Z
26 – 27 februari Årsstämma 26 februari
19 mars Z + Öppet Hus 14.30 – 16.00 Z
1 – 3 april Servicekonferens
14 – 15 maj
29 juli, 30 – 31 juli Landsmöte Luleå
24 – 25 september
12 november Z
3 – 4 december Budgetstämma 3 december
20/ Reflektionsrunda/utvärdering av mötet
- Högt i tak, bra att vi kan diskutera frågor öppet. Bra med fysiska möten, och vi har
kommit fram tillsammans. Viktigt att vi kan ta beslut som för vårt arbete framåt.

21/ Mötet avslutas med Sinnesrobönen

---------------------------------------Ordförande Anders W

-------------------------------------------Sekreterare Tove F

____________________________
Justeras Steninge O

______________________________
Justeras Touko M

