Anonyma Alkoholister
Förtroenderådet för AA Sverige
Protokoll
till möte med Förtroenderådet för AA Sverige 2022 (3)
Tidpunkt: 2022-03-19, Öppet Hus 14.30-16.00
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

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

Inbjudna
Per K.

Ordförande Östra Regionen

ej närvarande

FRLK, FRNK
FRUK
FRIK
ID, FRNK
ID, FRTK

Ej närvarande:
Anders W.
Steffen O.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1/ Inledning, Ingressen och Traditionerna läses
- Traditionerna lästes av Tove
2/ Presentationsrunda där gruppsamvetet kommer till tals
- Ordet gick runt om vad som hänt sen senast.
3/ Protokolljusterare utses att jämte ordförande justera protokollet
- Lasse samt Steninge valdes att justera protokollet.
4/ Godkännande av dagordningen
- Dagordningen godkändes
5/ Godkännande av föregående protokoll
- Föregående protokoll godkändes.

6/ Övriga frågor anmäls
- Telejouren
- Ukraina
- Beslutslistan
- Ansvaret för inläsningen av litteraturen, Steninge kontaktar Steffen.
7/ Genomgång av inkommen post/mail till FR
- Ingen post att gå igenom vid detta möte
8/ Rapporter från Regionerna
a/ Övre norra Regionen
Anders W.
- Regionmöte hölls 5/3 i Skellefteå. Bra deltagande på mötet dock fungerar inte
nomineringen av kretsrepresentanter riktigt. Viss oro för regionens ekonomi,
minskade bidrag från kretsarna. Höjning av milersättningen diskuterades, vi följer
statliga. Behovet av tjänare diskuterades, viktigt att ha framförhållning i
nominerandet. Ev regionalt infoseminarium till hösten diskuterades. Sekreteraren
jobbar på att få in mailadresser till grupperna för att minska mängden postutskick.
b/ Nedre norra Regionen
Calle F.
- Tar beslut om var Landsmötet ska hållas 2023 på Regionmötet den 19/3.
c/ Mellersta Regionen
- Ingen rapport inskickad

Steffen O.

d/ Östra Regionen
- Ingen rapport inskickad

Per K.

e/ Västra Regionen
Steninge O.
- Nästa regionmöte 26/3. Då väljs också en ny Servicedelegat.
f/ Södra Regionen
- Inget att rapportera sen förra mötet.

Tove F.

9/ Förtroenderådets kommittéer: behov, uppdrag, bemanning
Rapporter från kommittéer/ansvarsområden
a/ Utveckling & Kunskap
Tove F.
- Beslutat att starta utgivningen av intervjuerna på hemsidan.
- Planerat in ett möte den 9/4 med de serviceseniorer som deltagit i intervjuerna för att
funderar på hur vi kan öka kunskapen om service.
b/ It-kommittén
- Ingen rapport

Steffen O.

c/ Litteraturkommittén
Steninge O.
- AA blir myndigt ska översättas, det finns ex kvar som varar till i höst. Dock saknar vi
översättare till den nya. Materialet finns i en wordfil som används för bearbetningen.
- De Illustrerade Koncepten klar i slutet av april.
- Akut behov att få in en ny kommittémedlem, namn inkommit från Östra, är godkänt
av gruppen och lämnat till Nomineringskommittén.

-

Pass it on, är under översättning och beräknas vara klar 2024.

d/ Nomineringskommittén
- Inget att rapportera sen sist.
e/ Policykommittén
- Inget nytt att rapportera sen sist.

Steninge O/ Lasse D.

Anders W.

f/ Samarbete och Information
Anders W.
- Lena W har beslutat lämna gruppen så vi behöver nya medlemmar till FRIK.
Förberedelserna för HR-dagarna rullar på och Uppsala är först ut 25/3. En del nytt
utställningsmaterial har tagits fram för att stötta deltagandet vid HR-dagarna och andra
event. Informationsträff on-line hålls lördag 26/3 10-12. Dessa möten fungerar bra för
att sprida kunskaper, erfarenheter och inspiration mellan olika SI-kommittéer och
informatörer. Roger medverkar i gruppen för nya hemsidan och har med synpunkterna
vad gäller informationsarbete.
g/ Telejourkommittén
Ray L.
- Har ett fungerande schema och jobbar på. Alla full vaccinerade och det gör att
bemanningen fungerar smidigare.
h/ Internationella delegater
Lasse D. / Ray L.
- Ray åker på Norges Servicekonferens 22-24 april.
- Lasse och Touko åker till Finlands Servicekonferens, 23-24 april.
- Ray och Lasse gör en redovisning av dessa konferenser och lägga ut på hemsida samt
Servicebladet.
- Slutet av oktober genomförs Världsservicemötet digitalt.
- Budget är inlämnat för 2 deltagare vid konferensen i Leeds.
10/ Föreningen AA i Sverige
-

Steffen O.

Ej närvarande vid detta möte.

11/ Ekonomi och Budget
- Ingen rapport till detta möte.
12/ Servicekonferensen
Presidiet
- Allt utskickat inför konferensen.
Motioner
- Utskickade med arbetshäftet.
Arbetshäftet
- Utskickat.
13/ Servicebladet
- Nästa utskick sker efter Servicekonferensen med en sammanfattning.
14/ Bulletinen
- Skicka gärna texter
15/ Landsmötet
- Planeringsmöte hölls 15/3, Luleå + zoom. En del inbjudningar har skickats ut och den
ligger också på hemsidan/kalendern, inbjudan ska även gå med utskicket av

Servicebladet i april. En del måltidsbokningar har redan kommit in! Alanon är
inbjudna. Planeringen rullar på med mera konkreta detaljer vad gäller arbetsuppgifter
och bemanning i de olika arbetsgrupperna. Ett möte ska planeras in för att träffa
kommunen – skolan för att reda ut vissa detaljer kring lokaler, städning etc.
16/ AA:s framtida struktur
- Material överlämnat till konferensen för diskussion om vidare inriktning på arbetet.
17/ Övriga frågor och ärenden
- Ukraina, beslöts att lägga ut en efterlysning på hemsidan efter en Ukrainsk eller
Rysktalande som kan hjälpa till med en kort infotext och ev. även som kontaktperson.
- Telejourkommittén ska bjudas in med en person till Landsmötet.
- Undersöka med Ulf om att skicka engelskspråkiga broschyrer till Migrationsverkets
mottagningar
18/ Förtydligande av beslut och val
- Telejourkommittén ska bjudas in med en person till Landsmötet.
- Lägga ut en efterlysning på hemsidan efter en Ukrainsk eller Rysktalande medlem
19/ Nästkommande möten:
1 – 3 april Servicekonferens
14 – 15 maj, kommittéernas medlemmar bjuds in till lördagen.
29 juli, 30 – 31 juli Landsmöte Luleå
24 – 25 september
12 november Z
3 – 4 december Budgetstämma 3 december

20/ Reflektionsrunda/utvärdering av mötet
- Produktivt möte och vi pratar om det som är viktigt. Respekt för varandras arbete och
synpunkter, vi gör det enkelt och hittar lösningar. Trevligt med besök på vårt öppna
hus.
21/ Mötet avslutas med Sinnesrobönen

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

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

____________________________
Justeras Lasse D

______________________________
Justeras Steninge O

