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Ordförande Östra Regionen

ej närvarande

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
- Touko samt Ray valdes att justera protokollet
4/ Godkännande av dagordningen
- Dagordningen godkändes
5/ Godkännande av föregående protokoll
- Föregående protokoll godkändes.
6/ Övriga frågor anmäls
- Inget anmält

7/ Genomgång av inkommen post/mail till FR
- Anonym fråga inkommen ang anmälan av Servicedelegat till Servicekonferensen, i
aktuella fallet blev namnet lämnat till Presidiet för SK22 i december, det formella
valet av Delegaten gjordes 19/1 i Regionen. FR och Presidiet ser inget hinder i att
Servicedelegaten närvarar som ordinarie Delegat vid SK22.
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.
12/3 Kretsmöte, Timrå, 19/3 Regionmöte Kramfors, där ska bla diskuteras kommande
Landsmöte 2023.
c/ Mellersta Regionen
Steffen O.
- Regionmöte den 11/2, valdes in två Servicedelegat suppleanter. Hälsingland har bildat
en arbetsgrupp för att kunna starta upp en ny krets, de kallar alla grupper till ett
arbetsmöte där de bla ska gå igenom VGV.
d/ Östra Regionen
-

Per K.

Regionen har startar året med 1 gruppsamvetsmöte den 21/1 och praktiskt möte den
19/2. Dessa möten fördes digitalt med deltagare/tjänare från 7 kretsar av 8 kretsar.
Samtliga kretsar saknar vice tjänare likt regionen. På senaste praktiskt möte röstades
in 1 SD suppleant till ordinarie SD och i regionen finns nu 8 ordinarie SD och en
suppleant.Ö-regionen saknar vice tjänare på samtliga poster. Sekreterare och kassör
roterar ut nov. 2022.Kassören redovisade kassan för 2021 och kan konstatera att
inkomna bidrag var något under 2020.Vad händer i Ö-regionen under våren
2022.Regionen ämnar ha fysiska möten framöver men vi har svårt att få fram lokaler
från kretsarna. Datum finns på Ö-regionen 2022-års möte på hemsidan och plats ska
läggas upp på AAs-hemsida minst 10 dagar innan mötet.Beslut fattades enhälligt att
stötta kretsarna med ekonomiskt bidrag (resor och kostnad för lokaler) för konvent
eller på annat vis sprida kunskap om servicearbeten inom AA.Arbetet med konvent
(Det ska vara roligt att göra service i AA) arbete med det pågår inom krets 1,2,3,5
samtliga servicedelegater inom regionen är delaktiga. Något datum för konventet är
ännu inte bestämt av arbetsgruppen.Enligt rapporter från kretsarna så är deltagandet
lågt från grupperna och det kan vara en del av förklaringen till att så få namn kommer
upp på tjänare från grupperna. Känslan är att de som kan väljer att avstå på grund av
avsaknad av att fysiska möten uteblir både i grupper och kretsar. Vi får ha tillit till att
detta är övergående.

e/ Västra Regionen
Steninge O.
- Nästa regionmöte 26/3. Då väljs också en ny Servicedelegat.
f/ Södra Regionen
Tove F.
- Vid Regionmötet den 19/2 valdes 2 SD suppleanter in som ordinarie och tillträder den
1/7. Årets Tredje Benet planeras till den 16/9 i Åsljunga och planeringen är igång.
- Ekonomiansvarig hade inte uppfattat att årets Servicekonferens inte hade någon
kostnad för Regionen, den inbetalade avgiften ska registreras som gåva istället.

9/ Förtroenderådets kommittéer: behov, uppdrag, bemanning
Rapporter från kommittéer/ansvarsområden
Allmän diskussion om hur vi ska få fler kommittémedlemmar, och vi får bli bättre på att
berätta om vad uppdragen innebär.
Diskuterades även hur vi ska bli bättre på överlämning
a/ Utveckling & Kunskap
Tove F.
- Fysiskt möte den 26/2 på servicekontoret för att planera året.
- Kvinnor i Service, digitalt serminarium genomför i maj
- Brainstorming möte med utroterade tjänare i april, en heldag där vi pratar om
erfarenheter och hur vi ska få in fler i service.
- Tankar finns på att få fram inspelade föreläsningar mm att lägga på vår hemsida, detta
kan bli aktuellt när nya hemsidan är klar.
- Kortare inspirationstimmar på vardagar med tex AA´s historia, Strukturen mm.
b/ It-kommittén
Steffen O.
- Träffat TankBar ang nya hemsidan, har fått ett bra intryck av dem.
c/ Litteraturkommittén
Steninge O.
- Gudrun roterar ut och vi tackar henne för ett bra jobb i kommittén
- Stora Boken kommer eventuellt som Mp3 filer. Ev inläsning sker till hösten, FR
överlåter till Styrelsen att ta beslut om detta.
- Vecka 11 trycks Som Bill Ser Det.
- Ny kommittémedlem på väg in.
- Det är framtaget förslag på ändring av ingressen men FR avvaktar med tanke på
motioner som är inlämnade till SK22 och vill invänta konferensens slutsats.
d/ Nomineringskommittén
- Inga nya intervjuer genomförda.
- Nästa möte 14/5

Steninge O/ Lasse D.

e/ Policykommittén
Anders W.
- Jobbar tillsammans med Strukturgruppen i deras arbete, förslag inlämnat till SK22.
f/ Samarbete och Information
Anders W.
- Mycket planering med HR dagarna och Socialchefsdagarna och att allt material finns
som behövs med broschyrer och roll ups, mm, en del nytt tas fram.
- Online infomöte 26/3, informatörer och kommittér diskuterar sitt arbete.
- Diskuterat om det ska genomföras fler gemensamma Seminarier, eller om man ska
hålla regionala träffar.
g/ Telejourkommittén
- Har ett fungerande schema och jobbar på.

Ray L.

h/ Internationella delegater
Lasse D.
- Inväntar formell inbjudan från de andra nordiska ländernas Servicekonferenser
- Världservicemötet i Tokyo i höst blir även detta digitalt.
- Lasse ringer till de andra nordiska ländernas WSD, önskan finns att även Touku deltar
i Finlands Servicekonferens.
- Möte mellan Nordiska delegaterna i maj.

10/ Föreningen AA i Sverige
-

-

-

-

Steffen O.

Servicekontoret
Vid Styrelsens årsmöte valdes Ingabritt till ordinarie driftansvarig.
Eftersom kontraktet för lokalen går ut i slutet av 2023 så har det bildats en liten
flyttgrupp som tittar på hur en flytt ska organiseras.
En IT grupp bildad som ser över tex kommunikationen mellan tryckeri och kontoret,
system för utskick mm.
Studiebesök AA SK i Helsingfors
Kontorsansvarige och ordf. i styrelsen har besökt har besökt Servicekontoret i Finland
för att se hur de utvecklat sitt Servicekontor och hur de moderniserat det
administrativa på kontoret.
Förtroenderåd/styrelse i Finland har 6 personer i AA-FÖRENING de sitter i 3 ÅR.
Sedan har de AA-SERVICE, Som har 22 medlemmar samt 17 suppleanter. Både
förening och service och Service har 5–6 möten om året. Sedan har de ett stort årsmöte
på våren, där alla grupper (CA 570) kan skicka deras representanter (Normalt CA 150
deltagare). Det är ett 2 dagars möte. Det finns 17 regioner i Finland. Hämtköp på
kontoret Öppet KL 9-16 mån-fre Bokföring system OSCAR SOFTWARE som tar
hand om deras möteslista, webbförsäljing, bokföring, fakturering samt så görs deras 2
tidningar i det systemet också. De har 2 tidningar som: Ratkaisu som vår Bulletin (10
st om år; 28 sidor) och AA-INFORMATION (12 nummer per år, information om
gemensamma saker, ekonomin, händelser etc.; 30–40 sidor)
En uppföljning av litteraturförsäljningen 2013–2021 visar att nästan alla titlar har
minskat över tid. 2021 års försäljningssiffror är lägre än innan tredje utgåvan av Stora
Boken kom ut. Alla titlar utom Stora Boken och nyutgåvan av Hjärtats Språk har
minskat stadigt.
Rekrytering av personal till Ek-admin tjänsten pågår och ansökningstiden går ut 31
mars 2022.

11/ Ekonomi och Budget
- Trenden går neråt när det gäller försäljning av böcker samt gåvor, Servicekontoret har
fått i uppdrag att mer i detalj se på hur det ser ut, är detta pga pandemin?
12/ Servicekonferensen
Presidiet
- Tre diskussionsunderlag överlämnades till Arbetshäftet som diskussionsunderlag.
- Inbjudan skickas till alla delegater alt suppleanter som är anmälda till konferensen.
- Diskussion om förmötet med delegaterna.
Motioner
- Gicks igenom vid förra mötet
Arbetshäftet
- Småjusteringar i dagordningens följd.
- Genomgång av bilagor
- Genomgång av inbjudningar
13/ Servicebladet
- Skicka gärna in info.
14/ Bulletinen
- Skicka gärna texter
15/ Landsmötet

-

Årets möte i Luleå blir fysiskt, efterlängtat besked.
Tittar på vilka servicefunktioner som ska bjudas in, tex från Telejouren och
Hemsidegruppen.
Foldrar med information för Landsmötet går ut med Servicebladet som skickas ut i
april.

16/ AA:s framtida struktur
Arbetsgruppens hela material finns i Arbetshäftet för SK22.
- Centrala diskussionspunkter har varit
- Kretsar och Regioner
- Information (intern och offentlig)
- Medlemmarnas kunskap om AA
- Servicevilja
- Digitalisering
- Resultatet av insamlade svaren på enkäten
- AA´s struktur i andra länder
17/ Övriga frågor och ärenden
- Vid mötet den 14-15 maj bjuds alla kommittémedlemmar in samt Styrelsen för att
hålla ett gemensamt möte där vi diskuterar kommittéerna samt dess arbetet. Ett utskick
med inbjudan kommer gå ut till samtliga.
18/ Förtydligande av beslut och val
- Alla Kommittémedlemmar bjuds in till FR mötet den 14 maj för en gemensam dag.
- Öppet hus den 19/3 kl 14.30, inbjudan läggs på hemsidan.
- Inkommande post till Servicekontoret ska gå till respektive kommittéer som ex vis att
om det kommer en inbjudan till Internationella så ska de få det tillskickat och sedan
ska svaret gå via Servicekontoret tillbaka.
- Styrelsen beslutar om pocketversionen av stora boken om den bör nytryckas eller ej.
- Styrelsen beslutar om det ska göras några MP3 inspelningar av litteratur i höst.

19/ Nästkommande möten:
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
- Viktigt att vi kommer ut ordentligt nu när pandemin lagt sig, att motivera medlemmar
till VGV och litteratur för att starta om arbetet ute i grupperna.
- Bra att vi kan hålla en bra nivå på diskussionerna med högt i tak och med respekt för
varandras arbete. Det är också bra att vi nu kan ha fler fysiska möten det ger mer när
vi har tid att diskutera igenom frågorna ordentligt.
- Man får energi av att träffas och man får inspiration till sina projekt.
- Det finns stor kunskap i Förtroenderådet och vi har blivit bättre på att synas utåt och
alla är engagerade för att hitta konstruktiva lösningar för gemenskapens bästa.

-

Mycket positiv anda i arbetet nu när vi äntligen kan hålla fysiska träffar och att vi kan
ha Servicekonferens och Landsmöte, det känns som om det ger ny energi i hela
gemenskapen.

21/ Mötet avslutas med Sinnesrobönen

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

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

____________________________
Justeras Touko

______________________________
Justeras Ray

