Anonyma Alkoholister
Förtroenderådet för AA Sverige
Protokoll
till möte med Förtroenderådet för AA Sverige 2021 (7)
Tidpunkt: 2021-09-25 – 2021-09-26
Plats: Park Inn Solna
KALLADE
Förtroenderådet
Anders W.
Calle F
Steffen O
FRIT
Vakant
Steninge O
Tove F
Touko Makkonen
Lasse D
Ray L.
Inbjudna
Per K
Styrelsen
IngaBritt
Anders K
Anders F
Jan G
Birgitta L

Representerar
Övre norra regionen
Nedre norra regionen
Mellersta regionen

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

Östra regionen
Västra regionen
Södra regionen
Vän till AA
Internationelldelegat, Adjungerad
Internationelldelegat

FRLK, FRNK
FRUK
FRIK
WSD, FRNK
WSD, FRTK

Östra Regionen

Inte närvarande

Supp. Ledamot
Ledamot, Driftansvarig
Ledamot, Ekonomiansvarig
Ledamot
Vice ordförande

Hemsidesgruppen
Roger
Hans

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1/ Inledning, Ingressen och Traditionerna läses
- Ordföranden läste dessa.
2/ Presentationsrunda där gruppsamvetet kommer till tals
- Kort presentationsrunda, FR samt Styrelsen
3/ Protokolljusterare utses att jämte ordförande justera protokollet
- Touko samt Steninge

4/ Godkännande av dagordningen
- Dagordningen godkändes
5/ Godkännande av föregående protokoll
-

Föregående protokoll, godkändes.

6/ Övriga frågor anmäls
- Lasse, hur väljs kommittémedlemmar in
- Steffen, ang det fysiska kontoret
7/ Genomgång av inkommen post/mail till FR
- Brev från inkommet ang VGV och dess användning, Tove svarar frågeställaren.
8/ Rapporter från Regionerna
a/ Övre norra Regionen
Anders W.
- Regionmöte hölls 5/9 i Skellefteå med deltagare både fysiskt och via zoom.
- Regionens och kretsarnas ekonomi är i balans. Norrbottenkretsen kommit igång igen
efter lite uppehåll under pandemin. Infokommitté ska bildas i Piteå.
Västerbottenskretsen fungerar bra men snart dags för tjänare att rotera ut så det behövs
förslag på nya. Servicedelegaterna har ordnat träffar om VGV, Servicehandboken och
AA:s struktur. Dock saknas förslag på ny Servicedelegat ! Ny vice ordförande i
regionen valdes. Landsmötet i Luleå genomförs 29-31 juli 2022, mycket av
planeringen är gjord sedan tidigare men ska ses över. Projekt Omstart diskuterades.
Höstmöte med VGV hålls i Skellefteå 25/9. Serviceträff (typ 3e benet) hålls i Umeå 910/10, regionerna ÖNR + NNR tar en del av kostnaderna. Beslöts att bilda en
privat/hemlig Facebook grupp för de i AA med hemmagrupp i Regionen. Detta som
ett komplement för att nå ut med information från region och kretsar. Nästa
regionmöte hålls i Luleå, Varvsgruppen 27/11 kl.12,00 – 14,30.
b/ Nedre norra Regionen
Calle F.
- Lördag 11 September 2021
- Bräcke kl.11.00.
- (ACA vill delta med egen info på AA-konvent) Hjälp att tolka/bekräfta svar från
servicekontoret önskas.
- Svar från Servicekontoret 2021 09 06 ang.frågan om andra Tolvstegsgemenskaper får
delta i AA:s aktiviteter såsom tex konvent:
- Det finns en grundfråga angående samarbeten: Kan det hjälpa oss att nå fler
alkoholister?
- När det gäller medverkan på konvent, seminarier, mässor mm. så är det viktigt för alla
parter att man är tydliga och undviker sammanblandning.
- Inga gemensamma inbjudningar, program, informationsbord, utställningsmontrar etc.
utan var och en tar hand om sina aktiviteter och material.
- Jämtlandskretsen önskar hjälp av Mittkretsens informationskommitte SI
för information till 2 företag. Ang.Informationshjälp uppger Mittkretsen att de gärna
är behjälpliga.
- Anna H Väljs till ordinarie servicedelegat har gjort en servicekonferans 2021 som
Suppleant.
- Christer kliver av som sekreterare.
- PO nomineras till kassör presentation beslutas på regionmöte 2021 11 27.

-

Gruppsamvetet talar.
I Nomineringsförfarandet. Disskusion kring detta,att poster bör nomineras vid ett möte
och beslutas på kommande.
Kassarapport:
Avser perioden 21 06 05-21 09 10
Ingående saldo:
18.038,64 kr.n
Intäkter:
Ångegruppen
300,00
Timrågruppen
1.000,00
Summa intäkter:
1.300.00
Utgående Saldo:
19.338,64
Regionen beslutar att behålla kassan och siktar på att ha innestående inför Landsmötet
2023.

c/ Mellersta Regionen
Steffen O
- På regionmötet som gick att delta både fysiskt i Borlänge samt via Zoom denna gång,
som i övrigt var det första fysiska mötet på ca ett år pga pandemin då diskuterades just
detta med hur regionen kan föra budskapen vidare med bland annat Zoommöten,
bildspelsträning, workshops om att göra service. Det diskuterades bland annat
storleken i en krets då Värmland har 28 grupper och enligt Servicehandboken så står
det att en krets förslagsvis kan bestå av 5-15 grupper men regionen kom fram till
precis som det står i Servicehandboken att en krets kan bestå av flera grupper men att
det viktigaste är just att det finns grupper i en krets. Ett förslag som kom upp på mötet
var att i en region så borde det finnas en teknikansvarig då tekniken går framåt som
exempelvis nu under pandemin då mycket har gått via Zoommöten och att det borde
finnas ett serviceuppdrag med det, detta diskuterades flitigt på mötet och ett förslag
som sedermera klubbades på mötet var att skriva en motion kring detta till
Servicekonferensen 2022. Nästkommande möte kommer att ske digitalt 27 november.
Därefter tackade Regionordförande för visat intresse och mötet avslutades med
Sinnesrobönen i Vi form.
d/ Östra Regionen
Per K
- Östra regionen har haft två fysiska möten. Augusti gruppsamvetsmöte: Deltagarantalet
var tre kretsar av åtta och en servicedelegatsuppleant. Dagordningen ses över för att
göra mötet mer attraktivt. September praktiskt möte: Deltagarantal var sex kretsar av
åtta. Servicedelegat var 5 personer samt internationell delegat – Ray. På
dagordningen: Namnförslag till tjänare. Östra regionen inga namnförslag. Vakans:
vice ordförande, vice kassör, vice sekreterare. Servicedelegat / suppleant: Lena för
krets ett presenterade sig och röstades in. Förtroenderådets olika tjärnaruppdrag:
Namnförslag från krets tre: Åke presenterade sig för Östra regionen för att ingå i FR.
Vi röstade för att nominera honom som namnförslag till nomineringskommittén.
Ekonomi: Servicedelegaternas deltagande till servicekonferensen budget 35 000
kronor har låsts på kontot. I övrigt indikerar inkomsterna på något lägre än 2020.
Servicedelegaterna: Första mötet för året hölls 11 september, där lägesrapport mot
plan avlades. Vi har sju SD poster men tre SD från krets 3, 5 och 6 roterar ut vid nästa
servicekonferens. Nästa SD möte planeras till oktober. Digitalt möte. ÖR nästa möte
GSM den 23 oktober / RM 20 november.
e/ Västra Regionen
- Inget att rapportera

Steninge O.

f/ Södra Regionen
Tove F.
- Inget möte sen sist, Tredje Benet genomför samma helg som detta FR möte och jag
var där fredag kväll det var ett fullbokat seminarium och deltagarna verkade på gott
humör över att de äntligen fick mötas fysiskt.
9/ Förtroenderådets kommittéer: behov, uppdrag, bemanning
Rapporter från kommittéer/ansvarsområden
a/ Utveckling & Kunskap
Tove F.
- Intervjuer pågår med olika personer för att ta tillvara erfarenhet, en kortare version
kommer publiceras på hemsidan och en längre i Bulletinen, Tove ska ta kontakt med
dem och höra hur det ska göras på bästa sätt.
- Det har kommit in en förfrågan om bidrag till broschyrer, Tove kontaktar dem.
- Servicelyftet kommer att genomföras den 20/11, preliminärt schema klart, och vi
kommer publicera det på hemsidan inom kort.
b/ It-kommittén
Steffen O.
- Hans och Roger presenterade förslaget på ny hemsida. Offertförfrågan skickas ut i
november. Önskvärt är att kunna presentera den färdiga hemsidan till Landsmötet
2022.
c/ Litteraturkommittén
Steninge O
- Koncepten snart klar
- Illustrerade Koncept och illustrerade Traditioner klara inom kort.
- AA Blir myndigt, ingen uppdatering
- För det vidare, planeras under 2024
- Dr Bob och de andra planeras till 2027
- Texten till Ingressen samt Trygghet i AA är ändrad, Steninge kollar upp vad som
gäller med GSO ang copyright.
- Efterlyser bilderna till Vårt stora ansvar hos GSO.
- Som Bill ser det, är ute på granskning och trycks inom kort
d/ Nomineringskommittén
Steninge/Lasse
- Namnförslag har inkommit från Östra till FR, intervju kommer genomföras.
e/ Policykommittén
- Delaktig i arbetet med struktur och översyn av strukturen.

Anders W.

f/ Samarbete och Information
Anders W.
- Informationsseminarium 30-31/10 i Solna.
- Under november ska man delta i Socionomdagarna samt Socialchefsdagarna.
- Danielle närvarar på Tredje Benet i Åsljunga under helgen
g/ Telejourkommittén
Ray L.
- Ny planerings ansvarig ska beslutas på mötet 6/10.
- Önskemål finns om en chattfunktion men det är inte möjligt med dagens bemanning.
h/ Internationella delegater
Ray L.
- Lasse har kontaktat Finska, Norska och Danska delegater för att diskutera att återuppta
det Nordiska samarbetet, ev planera för ett Nordiskt möte på Landsmötet 2022.

-

Las fram förslag på bidrag till Litteraturfonden och Internationella hjälpfonden, beslut
tas vi Budgetmötet i december.

10/ Föreningen AA i Sverige
Steffen O.
- Ser just nu över en stadgeändring, detta för att undvika att alla roterar ut samtidigt.

-

-

-

Servicekontoret
11/10 har Steffen ett ATP möte med Ulf och Ylva.
Anders K gick igenom hur de resonerar kring arbetstider mm för de anställda, FR ska
fundera igenom hur mycket arbete utanför kontorstid som kan behövas vid
Servicekonferensen och Landsmötet. Man ska även se över om tex kontoret ev ska ha
sommarstängt.
Se över lokalfrågan, vi innehar ett rivningskontrakt som löper tom sista mars 2023
med chans till förlängning. Bör vi redan nu leta efter en mer permanent lösning?
Samtidigt bör vi då också se över funktionen med kontoret, hur vill vi ett kontor ska
fungera.
Kontoret är öppet för bokade besök samt möten för kommittéer, krets, region och FR
samt styrelsen.

11/ Ekonomi och Budget
- Budget äskande ska vara inlämnade senast 21/10 från kommittéerna.
- Hur hanterar vi nya hemsidans budget, var ska den ligga?
- Krisplan är upprättad gällande service och ekonomi om det skulle uppstå en situation
där bägge anställda skulle vara frånvarnade under längre period.

12/ Servicekonferensen/Presidiet
- Presidiet har gjort följande arbetsfördelning, Ulrik, ÖNR, sekreterare, Benny NNR,
Ordförande, Matti, ÖR, Vice ordförande samt Hotellansvarig.
- Presidiets mötesschema följer FR möten fram till konferensen.
- Kollar upp om presidiet har någon funktionsmejl.
Motioner
- Diskuterade gången med motioner med tanke på den nya inlämningstiden 1/11.
13/ Servicebladet
- Rättelse datumet överst på bladet för Servicekonferensen är fel, rätt datum ska vara 13 april 2022.
- Positiv respons på nya utseendet, trevlig presentation.

14/ Bulletinen
- Bjuds in till FR:s möte den 13/11, där vi ska diskutera mer hur vi ska och kan
samarbeta.
15/ Landsmötet
- Arbetet fortgår alla kontrakt och kontakter är uppdaterade.
- Som det ser ut nu kommer Landsmötet 2022 genomföras som planerat.
16/ AA:s framtida struktur
- Arbetsgrupp är utsedd med Erland från Policykommittén som sammankallande.

-

FR har sammanställt en del frågeställningar för gruppen att börja titta på.

17/ Övriga frågor och ärenden
- Lasse, hur vi nominerar till kommittéer, diskuterade hur vi går tillväga när vi föreslår
namn samt hur FRNK genomför sina intervjuer.
- Steffen, kontorets lokaler, ser punkten Servicekontoret.

18/ Förtydligande av beslut och val
- Ray adjungeras till FR fram till sista juni 2022, detta för att invänta Thomas Å som
kommer ingå i FR från första höstmötet i september som ordinarie ledamot.
- Tove väljs från detta möte till vice Ordförande FR
19/ Nästkommande möten:
2021
17 oktober Öppet hus 14-16
13 november (Zoom)
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
- En intensiv helg, många möten men mycket blev löst och det känns bra att vi ger
frågorna tid. Högt i tak, viktigt att vi kan vara öppna och ärliga mot varandra.
21/ Mötet avslutas med Sinnesrobönen

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

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

____________________________
Justeras Steninge O

______________________________
Justeras Touko M

