Anonyma Alkoholister
Förtroenderådet för AA Sverige
Protokoll
till möte med Förtroenderådet för AA Sverige 2022 (4)
Tidpunkt: 2022-05-14 - 2022-05-15 Park Inn Solna
Plats: Zoom
KALLADE
Förtroenderådet
Representerar
Anders W.
Övre norra regionen
Calle F
Nedre norra regionen
Steffen O.
Mellersta regionen
Åke B. invald från 2022-07-01
Steninge O
Västra regionen
Tove F
Södra regionen
Touko Makkonen
Vän till AA
Lasse D
Internationelldelegat
Ray L.
Internationelldelegat

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

Inbjudna
Per K.

ej närvarande

Ordförande Östra Regionen

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1/ Inledning, Ingressen och Traditionerna läses
• Traditionerna lästes
• Välkommen till Åke B. som nyinvald som är inbjuden för att presentera sig och få en
inblick i Förtroenderådets arbete.
2/ Presentationsrunda
• Helgens FR möte föregicks av en träff med alla kommittéer och dess medlemmar där
vi lärde känna varandra och byta erfarenheter från kommittéerna.
3/ Protokolljusterare utses att jämte ordförande justera protokollet
• Touko samt Calle valdes att justera protokollet.

4/ Godkännande av dagordningen
• Dagordningen godkändes.
5/ Godkännande av föregående protokoll
• Föregående protokoll godkändes.
6/ Övriga frågor anmäls
• Stegarbetesguide - Steninge
• Diverse - Steffen
7/ Genomgång av inkommen post/mail till FR
• Inget aktuellt sen sist.
8/ Rapporter från Regionerna
a/ Övre norra Regionen
• Regionmöte hålls 5/6 i Umeå. Inget övrigt att rapportera.

Anders W.

b/ Nedre norra Regionen
Calle F.
• Plats: Timrå Gruppens lokal
• Tid: Lördag 19 Mars 2022 kl.12.30
• Serviceposter; Ordförande
Benny E
011907-220630
•
Sekreterare
Vakant (Isak tf.denna gång)
•
Sekreterare suppl.
Vakant.
•
Kassör
P-O
211127-241126
•
Kassör Suppl.
Vakant
•
Servicedelegat
Anna
210911-240630
•
Servicedelegat
Gunnar
220119-240630
•
Servicedelegat suppl- Vakant.
• Information från SI-Kommitteen
• Ta tag i samarbete mellan kretsarna J/H kretsen Och Mitt kretsen ordförande i SI tar
tag i detta.
• Grupp Samvetsfrågor På regionmöte avsätta 30 minuter på nästa regionmöte
• Kassa rapport godkänns.
• Saldo:22 826.
• Vakanta serviceuppdrag
• Saknas sekreterare i Regionen
• Ordförande roterar ut 30-6 2022.
• Landsmöte 2023
• Nedre Norra Regionen Värd för landsmötet 2023 i Sundsvall.
• 1 digitalt möte Isak H sammankallande.
• Nästa Region Möte
• Lördag 28/5 11.00 Östersund
• Nästa Krets Möte
• Lördag 21/5 Ånge 11.00
c/ Mellersta Regionen
• Nästa regionmöte 21/5 Borlänge.

Steffen O.

d/ Östra Regionen
Per K.
• Ingen rapport från Per K till detta möte, nästa regionmöte 17/9
• Åke deltog på senaste regionmötet
e/ Västra Regionen
Steninge O.
• Nästa regionmöte 11/6 Göteborg. Då väljs också en ny Servicedelegat.
f/ Södra Regionen
• Nästa regionmöte 21/6.

Tove F.

9/ Förtroenderådets kommittéer: behov, uppdrag, bemanning
Rapporter från kommittéer/ansvarsområden
Diskussion om fördelning av Förtroenderådets arbetsområden inför hösten.
a/ Utveckling & Kunskap
Tove F.
• Seminarium för kvinnor i Service 19/6, via Zoom.
• Planera ett informationsutbyte för Servicedelegaterna.
• 9/4 hade vi möte med Serviceseniorer för att prata om service och utbyta tankar och
idéer. En del praktiska förslag kom fram och det framhölls vikten av att de som roterar
ut från service fortfarande har ett ansvar för att föra budskapet om service vidare.
b/ It-kommittén
Steffen O.
• Vi tittar på nya hemsidan och hur långt de har kommit i arbetet.
• Mycket arbete pågår nu med innehållet med många frivilliga som hjälper till
• I höst är en Betaversion klar att presentera.
c/ Litteraturkommittén
Steninge O.
• Förslag till den nya ingressen, kommittén har tagit fram en version som följer den
Amerikanska versionen. FR godkänner översättningen.
• Steninge försöker få licens för försäljning av Mp3 filer men har svårt kontakt för att få
det löst. Arbetet med att ta fram budget och inspelningsmöjligheter fortsätter.
• Efter undersökning med andra AA organisationer och ingen ser något behov av E-bok,
denna fråga läggs ner tillsvidare.
d/ Nomineringskommittén
Steninge O/ Lasse D.
• Enligt GDPR ska alla CVn raderas efter att posten är tillsatt, gäller även mail.
• Söker fler tjänare och just nu finns inga nomineringar att behandla.
e/ Policykommittén
• Hade ett möte den 14/6, inga aktuella ärenden.

Anders W.

f/ Samarbete och Information
Anders W.
• Ny sammankallande Åke B, tillträder den 1/7.
• HR dagarna är igång och fungerar bra, Socialchefsdagarna i slutet av september är
under planering. Beslutat att ha ett fysiskt möte med Informationsansvariga okt/nov.
Arbete pågår med att stötta Sissa för att deras verksamhet ska fungera. Förhoppningar
om att nya hemsidan ska kunna användas bättre för information än den vi har nu.
Planering pågår inför Landsmötet.
g/ Telejourkommittén

Ray L.

•

Är ett kunnigt och duktigt gäng, bra på att informera och utbilda varandra och när det
kommer nya. Åke B tar över som sammankallande i kommittén från 1/7.

h/ Internationella delegater
Lasse D. / Ray L.
• Ray har varit på Servicekonferensen i Norge som observatör, en fullständig rapport
finns på hemsidan, servicebladet samt på 365.
• Lasse rapporterade från Servicekonferensen i Finland som har besökte tillsammans
med Touko. Fullständig rapport finns på hemsidan och kommer även till nästa
serviceblad.
10/ Föreningen AA i Sverige
Steffen O.
• Rekryteringen av Ekadmin tjänsten går dessvärre sakta då det varit få ansökningar och
vi har Bokföring, löner etc som ett krav och de som har ansökt via hemsidan har ej
haft dessa kompetenser, vilket i sig är synd då de har väldigt bra kvalitéer i allmänhet.
Styrelsen lägger nu ut tjänsten via arbetsförmedlingen och hoppas få in ansökningar
den vägen. Tjänsten kräver inte att du måste vara medlem i AA utan bara att du ska
dela våra värderingar.
• Litteraturen har blivit dyrare att anskaffa då det dels råder pappersbrist i världen samt
att bränslekostnader öka. Glädjande är att senast i vecka 24 så har vi lyckats få goda
volymer av samtliga våra titlar.
• Just nu så arbetar en grupp med att skanna i all våra gamla protokoll från vårt arkiv,
vilket gör att vi i framtiden kommer att digitaliseras och att det då gör att söka på våra
gamla protokoll.
• På sista styrelsemötet så var vår auktoriserade revisor närvarande och hade en
dragning av vad denne gör och hur vi sköter oss. Detta var väldigt lärorikt för
styrelsen. Glädjande så tyckte revisorn att det aldrig varit något att anmärka på, varken
i bokföringen eller i våra protokoll.
11/ Ekonomi och Budget
Anders W.
• Fysiska servicemöten i bla central service har ökat efter pandemin men detta har inte
påverkat ekonomin nämnvärt.
12/ Servicekonferensen
• Nya presidiet bjuds in till nästa FR möte i september.
• Motionerna från SK22 gicks igenom. Ändringar i SH är under arbete, trycks när
redigeringen är klar. Uttalanden från SK lämnas över till respektive kommitté för
behandling.
Ärenden gällande strukturen överlämnas till Strukturgruppen för att ta med i sitt
arbete.
• FR tittar även över de gamla besluten att göra Telejouren platsoberoende i samband
med strukturöversynen.
13/ Servicebladet
• Senaste bladet utskickat, bla med en sammanfattning från SK22.
• Nyheter och information om nya grupper införs.
14/ Bulletinen
• Skicka gärna texter.

15/ Landsmötet
• Har varit och tittat på lokalerna, 21/5 temadag om service och tillfrisknande där
Landsmöteskommittén informerar.
16/ AA:s framtida struktur
• Diskuterades under lördag förmiddag under mötet med kommittéerna och en del input
kom till Strukturgruppen att ta med i arbetet.
• FR beslutat att gruppen ska arbeta med spår 2 enligt uttalande från SK22.
• Beslutades att ett skarpt förlag skall inlämnas till FR inför decembermötet för att
kunna presentera det till SK23. Gruppen ska ha möjlighet att under sitt arbete ta in
personer som kan vara behjälpliga i specifika frågor.
17/ Övriga frågor och ärenden
• Stegarbetsguide kommer inte att tas fram.
• Många upplever Sharepoint som svårt att använda, och FR önskar att Styrelsen ser
över möjligheten att uppgradera till Teams.
18/ Förtydligande av beslut och val
• FR beslutar att godkänna nya översättningen av Ingressen och att den skickas ut i
samband med nästa utskick av Servicebladet till grupperna.
• FR beslutar att Strukturgruppen ska inkomma med ett skarpt förslag till FRs
decembermöte med utgång från spår 2 som FR kan ta ställning till inför SK23.
19/ Nästkommande möten:
29 juli, 30 – 31 juli Landsmöte Luleå
24 – 25 september, 13-18 lördag, 9-12.30 söndag.
12 november Z
3 – 4 december Budgetstämma 3 december
20/ Reflektionsrunda/utvärdering av mötet
• Trevligt och konstruktivt, trevligt att träffa kommittémedlemmar under lördagen. Bra
samtalston och högt i tak och vi får mycket bra gjort under dessa dagar.
21/ Mötet avslutas med Sinnesrobönen

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

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

____________________________
Justeras Touko M

______________________________
Justeras Calle F

