Anonyma Alkoholister
Förtroenderådet för AA Sverige
Protokoll
till möte med Förtroenderådet för AA Sverige 2022 (1)
Tidpunkt: 2022-02-06
Plats: Zoom
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

Inbjudna
Per K.

Ordförande Östra Regionen

Ansvarsområde
Ordf.FR, FRIK, FRPK
FRUK
Ordf. Styrelsen
FRLK, FRNK
FRUK
FRIK
ID, FRNK
ID, FRTK

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1/ Inledning, Ingressen och Traditionerna läses
- Anders läste traditionerna.
2/ Presentationsrunda där gruppsamvetet kommer till tals
- Ordet gick runt om vad som hänt sen senast.
3/ Protokolljusterare utses att jämte ordförande justera protokollet
- Calle samt Steffen valdes att justera protokollet
4/ Godkännande av dagordningen
- Dagordningen godkändes
5/ Godkännande av föregående protokoll
- Föregående protokoll, justering ang Styrelsen, se punkt 10.
6/ Övriga frågor anmäls
-

7/ Genomgång av inkommen post/mail till FR
- Fråga ang. självförsörjning för grupperna.
8/ Rapporter från Regionerna
a/ Övre norra Regionen
Anders W.
- Regionmöte 5/3 i Skellefteå, har inte hittat en andra Servicedelegat så det kommer
endast närvara en delegat vid SK22
b/ Nedre norra Regionen
Calle F.
• Vi i Nedre Norra,Regionen har haft ett extra regionmöte den 19/1 digitalt.
Anledning var att få in en ordinarie servicedelegat till Servicekonferansen.
Gunnar City Gruppen Sundsvall blev invald från 2022 0119 till 2024 06 30. Regionen
har nu två delegater Gunnar och Anna.
12/3 Kretsmöte, 19/3 Regionmöte.
c/ Mellersta Regionen
- Näst Regionmöte den 11/2.

Steffen O.

d/ Östra Regionen
Per K.
- Diskussioner ang. Servicedelegater. Gruppsamvetsmöte på Regionmötet ang. tradition
5, och hur informationen går mellan grupper och kretsar då det är dålig uppslutning av
GSR på kretsmötena.
e/ Västra Regionen
Steninge O.
- Nästa regionmöte 26/3.
- Ny Servicedelegat ska väljas in. Regionen har två delegater på SK22 som roterar ut
efter det.
f/ Södra Regionen
- Nästa Regionmöte 19/2 i Helsingborg.

Tove F.

9/ Förtroenderådets kommittéer: behov, uppdrag, bemanning
Rapporter från kommittéer/ansvarsområden
a/ Utveckling & Kunskap
Tove F.
- Fråga inkommit om översättning av VGV till engelska, FRUK tar FRLK till hjälp i
detta arbete.
- Förfrågan inkommit ang. möte med Servicedelegater.
- Intervjuer med utroterade tjänare kommer att publicerad i Bulletinen och Hemsidan.
- Nästa kommittémöte den 26/2 fysiskt möte på Servicekontoret.
b/ It-kommittén
Steffen O.
- Styrelsen har nu skrivit på kontrakt med TankBar som fått kontraktet att skapa vår nya
hemsida, och kommer ha sitt första möte med dessa 7/2.
c/ Litteraturkommittén
Steninge O.
- Nytt namn till kommittén kommer inom kort in från Östra Regionen.
- Som Bill ser det är nu korrekturläst och lämnas inom kort till tryck.
- FR ger uppdrag till FRLK att ta fram ett förslag på översättning till den nya ingressen.
- Broschyren En medlems syn på AA.
- När Stora Boken i pocket tar slut kommer denna inte att tryckas upp igen.

d/ Nomineringskommittén
Steninge O/ Lasse D.
Har haft intervju med en nominerad till Styrelsen som suppleant. Ev. val kommer att
ske på Styrelsen årsmöte.
e/ Policykommittén
Anders W.
- Svar skickat till en brevskrivare ang. en fråga om vårt enda syfte.
f/ Samarbete och Information
Anders W.
- 19/3 hålls ett infomöte via Zoom.
- HR dagarna är framflyttade, återkommer med nya datum.
g/ Telejourkommittén
Ray L.
- Kommittén i sig är vilande.
- Det kan nu bli bättre med bemanningen när restriktionerna lyfts.
h/ Internationella delegater
•
•
•
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Lasse D.

Minnesanteckningar från Nordiskt Tema Möte via Zoom 26 Januari 2022 19.00-21.00
Sverige stod för värdskapet denna gång och temat var
”Hur göra service i AA mer attraktivt”
Deltagare:
Sverige Norge Danmark Finland
Ray L Julianne Randi P Juha I
Lars D
Mötet öppnades och vi presenterade oss för varandra och informerade om vilka tjänarposter vi
Sen förra mötet har Morten R från Danmark tyvärr lämnat sin tjänarpost. Glädjande är att Juha
anslutit från Finland. Juha informerar att han egentligen roterade ut vid årsskiftet men fått
mandat att deltaga i Nordiska Tema Möten tills vidare.
En ny delegat är nominerad och väljs förhoppningsvis in vid Finlands motsvarighet till övriga
länders Servicekonferens i april 2022.
Sverige, Norge Finland har för närvarande inga Nordiska delegater i sina strukturer. Dessa
länder deltar med sina Inter-nationella delegater. Dessa fungerar i praktiken som Nordiska
Delegater på Nordiska Tema Möten. Danmark är för närvarande enda landet med Nordisk
Delegat.
Förhoppningsvis väljs nya Delegater in under 2022 då både Ray och Randi roterar ut senare i
år och Juha kanske redan i April.
Sen vidtog resonemang angående mötets tema. Vi delade alla erfarenheter, tankar, förslag och
idéer. Vi var alla eniga om att ”det börjar med mig”. Exempel på förslag: att sponsra in i
service, att överlämningen sker med handledning, att leda genom exempel, att berätta om
glädjen i att göra
service, att avdramatisera tjänandet, att upplysa om vad tjänarposten innebär vid utlysande av
vakanser och vilka kvalifikationer som är önskvärda, att ta med nykomlingar på olika
servicemöten, att erbjuda seminarier där enda temat är service (typ Tredje Benet i Sverige), att
jag själv delar med mig av mina egna (positiva) erfarenheter av service vid vanliga AA möten
när tillfälle ges.
Några tankar som delades var: Att vi tappat fart under åren av Pandemin. Vi har endast kunnat
träffas i begränsad omfattning vilket fått till följd att den fysiska gemenskapen har blivit
lidande. Zoom i all ära men Zoom kan inte ersätta de interaktioner som sker mellan människor
på fysiska möten av olika slag.
Ray och undertecknad delade också med oss hur våra ser-vicedelegater finns tillgängliga för
grupper, kretsar och regioner som vill veta mer om struktur och service i Svenska AA. Då
besöker delegaten de som bett om hjälp och presenterar ”Vår Gemensamma Välfärd” = VGV
med bland annat ett bildspel. Här föddes tankar på att eventuellt kunna göra det även digitalt. I
Sverige har Onlinemöten kommit för att stanna och det pågår arbete med att införliva
Onlingrupperna i vår struktur, så även de har representanter med på våra olika servicenivåer.
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Tredje Benet och VGV väckte intresse och undertecknad erbjöds att ombesörja så övriga
deltagare får sig tillsänt både upplägget för Tredje Benet och VGV
Tanken väcktes om att eventuellt träffas för ett fysiskt Nordiskt Tema Möte (Norges) på det
Svenska Landsmötet.
Beslut tas eventuellt på nästa NTM (Danmarks)
Vi informerade även varandra om datumen för våra kommande Service Konferenser och
Landsmöten eller motsvarande i Finland
Sverige SK 1-3 April Landsmöte 30-31Juli
Norge SK 22-24 April Landsmöte 28-29 Maj
Danmark SK
SK 19-20 November Landsmöte 24-25 September
Finland SK 23-24 April Sommarträffen 9 Juli
Danmark är värd för nästa Nordiska Tema Möte på Zoom någon gång i vår och Randi
återkommer med förslag på datum.
Några tankar om mötet då ordet gick runt innan avslut. Spännande möte, det känns som vi
kommit närmare varandra, en utmaning, mötet fördes i god AA anda, mötet var informellt,
avslappnat och otvunget, det gjordes nya erfarenheter, nya idéer föddes och det känns som vi
kommit en bit på väg med att återuppta det Nordiska Samarbetet på denna nivå.

10/ Föreningen AA i Sverige
-

Steffen O.

Servicekontoret
Rättelse tidigare protokoll: Inga Britt tar över som tillförordnad kontorsansvarig fram
till årsmötet.
Styrelsen beslutade att annonsera ut platsen som ek-admin, på hemsidan, för att se
intresset inom organisationen.
Arbetsgrupp startad för att se över hur en ev. flytt till ny lokal ska ske.
Gammalt beslut finns att Styrelsen ska åka över till Servicekontoret i Finland för att se
hur de har lagt upp arbetet, där de har en annan organisation än vi har idag. Steffen
och Ulf åker.

11/ Ekonomi och Budget
- Inga nya ärenden just nu.
12/ Servicekonferensen
Presidiet
- Förmötet för Servicedelegaterna startar kl. 11.00 på fredagen, de delegater som
behöver hotell från torsdag till fredag kontaktar presidiet.
- Vid nästa möte den 26-27/2 slutjusteras utskicken till delegaterna.
- Presidiet arbetar för att det blir en fysisk konferens, slutgiltigt beslut tas på mötet med
FR den 26-27/2.
Motioner
- Motionerna som inte gått vidare till konferensen har nu publicerats på hemsidan med
kommentarer om varför dessa inte tas upp på SK22.
13/ Servicebladet
- Skicka gärna in info.
14/ Bulletinen
- Skicka gärna texter

15/ Landsmötet
- Möte 2/2
- Uppdaterat mötesschema utskickat, smärre justeringar gjorda. Positivt att det ser ut
som det äntligen blir ett fysiskt landsmöte.
16/ AA:s framtida struktur
- Möte den 10/2, då tittar man på ett förslag på en skrivelse till SK22.
- 2 har hört av sig och vill gärna vara med i arbetsgruppen dessa kommer att kontaktas.
17/ Övriga frågor och ärenden
18/ Förtydligande av beslut och val
- FR tog mailbeslut att Styrelsen kan gå vidare att skriva kontrakt med TankBar för vår
nya hemsida.
- FR beslöt att stödja nomineringarna till Styrelsen inför årsmötet.
19/ Nästkommande möten:
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
- Tack för möte idag.

21/ Mötet avslutas med Sinnesrobönen

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

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

____________________________
Justeras Calle

______________________________
Justeras Steffen

