Anonyma Alkoholister
Förtroenderådet för AA Sverige
Protokoll
till möte med Förtroenderådet för AA Sverige 2021 (9)
Tidpunkt: 2021-11-13 Kl. 10:00-15:00
Plats: Zoom
KALLADE
Förtroenderådet
Anders W.
Calle F
Steffen O.
Vakant
Steninge O
Tove F
Touko Makkonen
Lasse D
Ray L.
Inbjudna
Per K.
Helené
Frånvarande
Calle F

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
FRLK, FRNK
FRUK
FRIK
ID, FRNK
ID, FRTK

Ordförande Östra regionen
Bulletinen
Nedre norra regionen

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1/ Inledning, Ingressen och Traditionerna läses
- Ordföranden Ingressen, Lasse D läste traditionerna.
2/ Presentationsrunda där gruppsamvetet kommer till tals
- Personliga reflektioner över läget i respektive områden, och vad som händer i
regionerna.
3/ Protokolljusterare utses att jämte ordförande justera protokollet
- Steninge och Ray 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
- Nästa möte 27/11
- Norrbotten kretsen har startat en SI-kommitté.

Anders W.

b/ Nedre norra Regionen
Calle F.
- Nedre Norra har inget att redovisa, Kretsmöte den 20/11 i Stöde, då har vi
Servicelyftet,
- Regionmöte Örnsköldsvik 27/11.
c/ Mellersta Regionen
Steffen O.
- Senaste regionmöte gick av stapeln 28 augusti och nästa är 27 november. Under tiden
så har fokus varit att få igång grupperna i regionen samt att info kommittéer skall
komma igång. Dalarnas är en grupp som har fungerat i flera år och har varit drivande.
Värmland har haft sin vilande under pandemin och vill nu starta igång sin. Så idag den
13 november så utöver att denna krets har möte så är Dalarnas kommitté med på mötet
och ska berätta om deras verksamhet och försöka att inspirera Värmland att komma
igång igen.
d/ Östra Regionen
Per K
- Regionen saknar vice tjänare,
- Dålig uppslutning på Gruppservicemöten i Regionen.
- Hyfsad uppslutning på Regionmöten, men något låg servicevilja i övrigt.
- Alla kretsar utom en har en Servicedelegat på plats.
- Återkommer med en mer utförlig rapport efter Regionmötet den 20/11.
e/ Västra Regionen
- Inget att rapportera, nästa regionmöte den 20/11.

Steninge O.

f/ Södra Regionen
- Inget att rapportera, nästa regionmöte den 20/11.

Tove F.

9/ Förtroenderådets kommittéer: behov, uppdrag, bemanning
Rapporter från kommittéer/ansvarsområden
a/ Utveckling & Kunskap
Tove F.
- Planering pågår inför Servicelyftet som ska genomföras två äskanden om ekonomisk
hjälp för två VGV seminarier godkända.
b/ It-kommittén
Steffen O.
- Offertförfrågan har gått ut till 4 olika aktörer. Triggerfish, Bazooka, Tankbar, Awave.
Svar ska vara inkommet 1:a December.
- Fråga om tillgänglighet av material för tex synskadade. Frågan tas med till gruppen.

c/ Litteraturkommittén
Steninge O
- Enhetlighet i tex märkning av böcker ska ses över.
- Grafisk utformning ses över, gammal som finns nu, används inte idag.
- AA-litteratur på bibliotek, svårt att se hur spritt det är, man får gå in på register i varje
region för att se hur mycket som finns. Vi bör finnas där.
- Önskemål har kommit in ang. översättning igen av Stora Boken, detta är dock inte
aktuellt just nu.
d/ Nomineringskommittén
Lasse D, Steninge O
- Intervju genomförd av nominerad till FR, namnet är rekommenderat och skickat
vidare till FR för beslut. FR beslutar skicka vidare namnet vidare till
Servicekonferensen för val.
- Ny vakantlista har kommit ut, skickas vidare ut i regionerna.
e/ Policykommittén
Anders W.
- Minnesanteckningar från PK.s möte 211109 angående motionerna. Efter noggranna
individuella genomläsningar, samlades vi till zoommöte den 9/11 för gemensam
genomgång av motionerna. Vi hade inget att anmärka på vad det gäller utformningen
av motionerna. Vi tror att innehållet i motionerna ger ett bra material att arbeta med
under servicekonferensen -22 /Erland
f/ Samarbete och Information
Anders W
- Informationsseminarie: Helgen 30-31 oktober samlades 30-talet deltagare från
Samarbete & Informations-kommittéer runt om i Sverige i Solna för att utbyta
erfarenheter, inspirera varandra och lära sig mera om offentlig information. I en
mycket konstruktiv anda diskuterades hur vi kan bli bättre på att nå ut med
information om AA till våra ”vänner” som har kontakt med alkoholister i sitt jobb.
Med hjälp av dem kan vi öka chanserna att nå ut till alkoholister i den stund när de är
mottagliga för att ta emot hjälp.
- Deltagarna – som kom från Malmö i söder till Piteå i norr - var mycket nöjda med att
träffas på plats för att göra service, men betonade att man också gärna vill fortsätta
med regelbundna digitala träffar för att inspirera och tipsa varandra genom att berätta
om de aktiviteter som gjorts i olika SI-kommittéer.
- Det diskuterades även kring hur vi kan dokumentera och samla dessa erfarenheter av
informations- och samarbetsaktiviteter och hur vi sedan kan sprida dessa så att alla
kan ta nytta av exemplen. Föreslogs att bilda en arbetsgrupp för att se över olika
möjligheter när det gäller kommunikationen av informationserfarenheter.
Förtroenderådet tillstyrkte att FRIK bildar denna arbetsgrupp
- En av punkterna under seminariet var deltagande vid olika mässor och event där vi
kan möta våra målgrupper för information och samarbete. Bedömdes att HR-dagarna
kunde vara en mycket bra möjlighet att nå ut till personalchefer mm i företagen. HRdagarna hålls på 10 olika platser under 2022. FRIK beslöt att boka deltagande på HRdagarna. Kostnaden tillstyrktes även av Förtroenderådet via mailbeslut.
g/ Telejourkommittén
Ray L.
- Gruppen kan nu träffas fysiskt igen.
- Ny ordföranden Lena
- Gör nu en omstart och kontaktar alla tjänare under pandemin inte närvarat på ett tag.
h/ Internationella delegater
Ray L./Lasse D
- Europaservicemöte via zoom, rapport finns på hemsidan, hela rapporten kommer i
slutet av november.

-

Lasse ska träffa Joha från AA-Finland.
Diskuteras om att skapa fler tillfällen att träffa de andra nordiska länderna, tex
informationsseminarier, servicekontoren mm.

10/ Föreningen AA i Sverige
Steffen O.
- Styrelsens budget 2021/2022, Vi har idag använt 25,835 men tror att det stannar på
40,574 Sek mot 30,000 Sek budgeterat vid 2021 års utgång. Detta beror på
rekryteringen i våras samt extra APT i höstas. Samt fördyrade resekostnader efter
pandemin då flyg blivit dyrare. Budget för nästa år äskat till 53,000 Sek beroende på
vart styrelsemedlemmar bor och kan ta sig till Servicekontoret.

-

Servicekontoret
Anställningsläget, ekadmin positionen är nu vakant. Bernt jobbar 15 timmar i veckan,
3 dagar i veckan fram till sista april för att täcka upp den vakanta platsen. Kostnaderna
för Servicekontoret har ökat pga intag av extra personal samt semestrar och
komptimmar som ska lösas in. Vi ser dock att detta snart kommer vara återställt.
Diskussioner startas inom kort i vilken form en nyanställning ska ske, när det gäller
arbetsuppgifter och omfattning.

11/ Ekonomi och Budget
- Budgetstämma hålls 4/12.
12/ Servicekonferensen
Presidiet
- Arbetet fortskrider inför SK2022
Motioner
- Motioner, förtydligades vilka som inte kommer att behandlas.
13/ Servicebladet
- Inget nytt
14/ Bulletinen
- Helené från Bulletinen inbjuden till detta möte
- Kort presentationsrunda av FR och Helené.
- Helené presenterade sig, sitter i redaktionen där hon är fotograf, redigerar och skriver.
Startat fb-gruppen med anonyma inlägg och tanken är att den ska fungera som en
informationskanal för Bulletinen.
- Redaktionen har diskuterat om att göra en e-tidning med prenumeration, Bullen skulle
vinna på att synas mer digitalt och nå fler.
- Önskan finns att Bulletinen ska vara tydligt synlig på hemsidan, kanske lägga ut ett ex
på hemsidan för att visa hur den ser ut och då information om hur man kan få en
prenumeration.
- Bulletinens syfte är vara till för våra medlemmar som ett möte mellan möte och
bygger på delningar.
- Förslag att hålla ett tema för året tex Mångfald.
15/ Landsmötet
- LM-kommittén har haft ett möte men ingen större aktivitet behövs i nuläget
- Jobbar på uppdaterad version av program/mötesschema, siktar på att presentera den
till FR-mötet i december
-

16/ AA:s framtida struktur
- Har haft möte och diskuterat de synpunkter som framförts ang. förändringar
- Nästa möte den 25/11.
17/ Övriga frågor och ärenden
- Inget övrigt idag

18/ Förtydligande av beslut och val
- Namn till ledamot i FR för Östra Regionen skickas vidare till Servicekonferensen.
- FR godkänner FRIKs kostnader för deltagande på HR-dagarna.
19/ Nästkommande möten:
2021
4 – 5 december Budgetstämma 4 december
2022
15 januari (Zoom)
6 februari (Zoom)
26 – 27 februari Årsstämma 26/2
21 mars (Zoom)
1 – 3 april Servicekonferens
14 – 15 maj
29 juli 30 – 31 juli Landsmöte Luleå
24 – 25 september
16 oktober (Zoom)
12 november (Zoom)
3 – 4 december Budgetstämma 3 december

20/ Reflektionsrunda/utvärdering av mötet
- Konstruktivt möte, högt i tak
- Trevligt att få träffa Helené från Bulletinen och höra om deras verksamhet
- Bra att vi kan ha ett öppet samtal under mötet och komma framåt trots en del skilda
åsikter.
21/ Mötet avslutas med Sinnesrobönen

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

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

____________________________

______________________________

Justeras Steninge

Justeras Ray

