Protokoll
31:a Servicekonferensen 1-3 april 2022, Park Inn, Solna
Fredag den 1 april – kl. 16.00
§ 1 Förtroenderådet (FR) hälsar välkommen och öppnar 30:e Servicekonferensen. De
Tolv Traditionerna, Ingressen samt de Tolv Koncepten läses.
Förtroenderådets Ordförande Anders W hälsar alla välkomna och håller ett öppningsanförande till
årets Servicekonferens, den 31:a i ordningen.

Hej, jag heter Anders och är alkoholist.
Som nuvarande ordförande i Förtroenderådet har jag fått äran att öppna konferensen.
Jag vill börja med att önska er alla välkomna och önska oss en intressant, konstruktiv, givande och inte
minst trevlig helg. Det känns jätteroligt att vi nu får ses fysiskt, fjolårets digitala konferens fungerade
bra men det är ändå något annat att nu få träffas på plats.
Servicekonferensen är det viktigaste servicemötet vi har och där ska vi nu diskutera frågor som är
viktiga för att AA i Sverige ska fungera nu och i framtiden. Det är också något jag vill trycka på att i
det här sammanhanget får ni försöka släppa era kretsar eller regioner och lyfta diskussionerna till vad
som är AA Sveriges bästa. Har ni läst den nyöversatta boken ”Vårt Stora Ansvar” ? annars kan jag
rekommendera den….
Servicekonferensen är det tillfälle när AA-gemenskapen genom sina Servicedelegater ger instruktioner
till Förtroenderådet och övrig central service om vad som är viktigt och vad man bör jobba med. Vi i
FR vill gärna ha mera instruktioner/uppdrag från Servicekonferensen för att det ska bli tydligare vad
som förväntas av oss. Därför vill jag lyfta möjligheten för konferensen att även göra ”uttalanden”
angående diskussionsmotioner för att ge oss en inriktning i vissa frågor.
Ofrånkomligen kommer det på Servicekonferensen upp en del frågor kring ekonomi och resurser,
särskilt nu när det finns en viss oro utifrån minskade inkomster både från bokförsäljning och frivilliga
bidrag. Detta gör att vi bör (som alltid) ha en noggrann kontroll på våra kostnader, jag föredrar dock
att prata om den andra sidan. Kan vi attrahera alkoholister och få fler medlemmar i AA så kommer det
att köpas flera böcker och läggas mera i hatten. Så jag hoppas att mycket under helgen också ska
handla om hur vi blir bättre på sprida budskapet !
Vi lanserade ju i höstas projekt Omstart men sedan kom omikronsmittan och det blev svårare med
aktiviteter igen. Jag hoppas att den här Servicekonferensen kan bli en ny Omstart genom att ni tar med
er tankar och idéer för att komma i gång igen med aktiviteter i AA-Sverige. Min käpphäst är att
”aktivitet föder aktiviteter” och man måste alltid börja med sig själv !
Jag gillar temat för konferensen ”Kärlek och Service”, det är ju av kärlek till gemenskapen,
programmet och er som jag vill fortsätta att göra service.
Hoppas att ”Kärlek och Service” ska prägla helgens aktiviteter och då får jag bara önska oss alla lycka
till med konferensen och lämnar i och med det över till Presidiet som har gjort ett fantastiskt jobb med
planering och förberedelser.
Tack för mig !
Vi hälsar speciellt förstaårsdelegaterna och våra vänner från de nordiska länderna, Norge, Danmark,
Finland välkomna.

§ 2 Fortsatt ledning av konferensen överlämnas till presidiet
FR ordföranden Anders W överlämnade den fortsatta ledningen till presidieordföranden Benny.
Ingressen lästes av: Matti
De Tolv Traditionerna lästes av Ulrik S
De Tolv Koncepten (korta versionen) lästes av Benny E
Riktlinjerna för Konferensen lästes av Benny E
Konferensurkunden samt försäkran lästes av Ulrik S

§ 3a) Inbjudna gäster hälsas välkomna.
Ordförande Benny, hälsade alla deltagare välkomna och speciellt våra nordiska gäster;
Svend H Danmark, WSD Laura K Finland. WSD
Benny redogjorde för allt praktiskt.

§ 3b) Samtliga konferensdeltagare presenterar sig
Ordet gick runt och samtliga konferensdeltagare presenterade sig. Sekreterare Ulrik S justerade
deltagarförteckningen.

§ 3c) Genomgång av röst- och beslutsförfarande.
Ordföranden Benny föredrog röst- och beslutsförfarandet för Servicekonferensen. Beslut tas per attsats och minoritetsåsikter beaktas. Alla röstberättigade måste rösta med ja, nej eller avstå med tanke på
2/3 majoritet. Av röstningen som bifalles med minst 67% av rösterna måste förtroenderådet åtgärda.
Av röstningen som bifalles med minst 51% går till Förtroenderådet som en rekommendation för
översyn.

§ 3d) Justering av röstlängd samt deltagarförteckning
Röstlängden fastställdes till FR 7 , Kontorsansvarig 1, Servicedelegater 17. Totalt antal röster 25
eftersom 1 suppleant från Östra regionen avstår 1 röst.

§ 4a) Godkännande av kallelse samt godkännande av dagordning
Kallelsen ansågs vara utskickad i god tid.
Dagordningen godkändes med en ändring att styrelsens och ideella föreningens rapport flyttades från §
10 till § 12

§ 4b) Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
Gert P . och Willy valdes till justeringsmän.

§ 4 c) Val av två rösträknare
Inga-Britt. och Dan valdes till rösträknare.

§ 5 Godkännande av protokoll från SK2021
Protokollet för SK 2021 godkändes och lades till handlingarna.

§ 6 Frågor till FR anmäls.
Frågor till Förtroenderådet inlämnas till sekreteraren senast 18:00 fredag 5/4. Frågor besvaras under
söndagen under punkt §17 B. Gert P har mailat in en fråga.

§ 7 Konferensens huvudtema: ”Kärlek och service”.
Ulrik S. talade.

Jag kom i kontakt med AA via ett behandlingshem i mitten av 90-talet och kunde redan då känna att
där fanns något som jag inte kunde sätta fingret på, något odefinierbart som attraherade.
Rädslan för att bli nykter och en oförmåga att vara ärlig mot mig själv och andra, blev hinder som
omöjliggjorde någon bestående nykterhet och jag gick in och ut i AA under flera år.
Trots att jag inte alltid var nykter och till och med kunde falla av stolen ibland så hade jag alltid en
plats där och möttes av kärlek och en kopp kaffe när jag kom dit. En öppen AA-lokal med
kärleksfulla alkisar som delade med sig av hopp, nykterhet och glädje. Där har vi det, Kärlek,
nykterhet och service serverades i en AA-lokal belägen efter Fyrisån.

Till sist gav jag upp, kapitulerade som vi säger och min nuvarande resa påbörjades, en resa i andlighet,
personlig utveckling och en känsla av att för första gången verkligen höra hemma någonstans. En resa
som jag inte trodde var möjlig men som jag ändå anade en gång under min första tid i AA.
Den service och kärlek jag möttes av där i början har jag sedan försökt bära vidare som en fackla. När
jag öppnar lokalen i min hemmagrupp eller andra grupper och tar emot nykomlingar och vänner i
gemenskapen. Det jag fått, det ger jag vidare.
Allt startade egentligen med att jag började gå på möten och delade med mig, jag delade med mig av
mig själv med all den ärlighet jag förmådde uppbringa och när jag började ge så fick jag också
tillbaka. Att ge av mitt inre utan förbehåll är ju också en kärlekshandling och något helt otänkbart i det
aktiva livet, men till AA gav jag.

Servicearbetet fortsatte sedan och jag gick tidigt in på kretsnivå och började göra service men eftersom
jag inte hade gjort något större stegarbete så hade jag inte tillfrisknat i den grad för att jag skulle kunna
förstå och ta till mig traditioner och koncept. Jag fick helt enkelt ta ett steg tillbaka, ta hjälp av min
sponsor och ägna mig åt stegarbete under några år innan jag kunde återvända till att göra service igen.
Den här gången mer i en anda av kärlek och service.
För mig så har det varit viktigt att försöka hålla alla tre benen på vår pall på plats, Tillfrisknande
enighet och service. Det viktigaste benet för mig att först få på plats var just tillfrisknandet för utan det
faller de andra benen.
Kärlek och Service är ju vårt tema och Service för mig handlar om att ge av mig själv, min tid, mina
inre upptäckter och andliga resa utan förbehåll. Det var så det började och kärlek, hade jag ingen aning
om till en början vad det var. Men för mig startade det med en kärlek till AA, gruppen och min
sponsor i nämnd ordning. Kärleken till mig själv kom senare med hjälp av ett idogt stegarbete.
Så tack AA-för att jag får fortsätta att göra Service och bära facklan vidare.

§ 8a) Namnförslag till ordförande, vice ordförande, sekreterare och vice - sekreterare
till 32:a Servicekonferensen (val § 16 a)
Följande 3 - årsdelegater nominerades och presenterade sig:
Per-Åke, Per-Olov, Magnus, Gustav, Willy, Gert

§ 8 b) Förslag till huvudtema för den 32:a Servicekonferensen (val § 16 b)
Förslag: AA i en tid av förändring

§ 8 c) Förslag till arrangör av Landsmötet 2023 (beslut § 13 a)
Nedre Norra Regionen är föreslagen enligt rotationsprincipen och ställer sig positiva till att arrangera
landsmötet

§ 8d Namnförslag och Presentation: (val § 13 b)
Ledamöter till FR:
Östra Regionen: Åke B presenterade sig.

§ 9 Verksamhetsrapporter för regionerna samt nulägesinformation 2021
Övre Norra: Godkändes.
Nulägesrapport: Landsmötet på gång. Vgv-konvent på gång i maj i Luleå.

Nedre Norra: Godkändes.
Nulägesrapport: Vgv i maj. Sjukhusbesök har startats upp.

Mellersta: Godkändes.
Nulägesrapport: Workshop för att visa att service fungerar på gång i Gävle. Infokommitte, Delegater
och förtroenderåd ska bjudas in. Svårt med service, Hälsingland och Gästrikland står utan kretsar.
Försök till att starta upp dessa pågår.

Östra: Rapporten godkändes.
Nulägesrapport: Börjar komma igång med fysiska möten. Besök utåt på sjukhus och fängelser på
gång. Tredje benet 3 dagars träff 23-25 september.

Västra: Rapporten godkändes.
Nulägesrapport: Valt en ny servicedelegat, ytterligare en delegat på förslag. Tredje benet på gång
under våren.

Södra: Rapporten godkändes.
Nulägesrapport: 3:e benet 16-18 september. 6 och 7 augusti stora boken konvent i Höör.

§ 10 Övriga verksamhetsrapporter 2021 samt nulägesinformation
§ 10 a) Förtroenderådet inklusive kommittéerna.
FR s rapport godkändes.
Nulägesrapport: möten angående SK och nomineringar till kommittéer.

It-kommittén Rapporten godkändes,
Litteraturkommittén: Rapporten godkändes.
Nulägesrapport:
1. En medlem har roterat ut, och en medlem tillkommit fr.om. 1/4 vi är då fortfarande 3st medlemmar i
FRLK.
2. Illustrerade koncept beräknas färdig för korr.läsning i slutet av april. Illustrerade traditioner ej
påbörjat.
3. Som Bill ser det finns nu till försäljning.
4. AA blir myndigt, eventuellt klar för korrekturläsning 2023.
Nomineringskommittén: Rapporten godkändes.
Nulägesrapport: En medlem från östra har intervjuats idag som ska in i litteraturkommittén.

Policykommittén: Rapporten godkändes.
Nulägesrapport: Frågor har besvarats och de har också jobbat mycket med frågan om AA:s struktur.

Informationskommittén: Rapporten godkändes.
Nulägesrapport: Är med på HR-dagarna som hålls på 10 olika ställen i Sverige. Bra kontakter har
knutits i både Uppsala och Malmö. Behövs nya medlemmar. Nya kommittér har startats.

Telejouren: Hålls öppen.
FRUK: Rapporten godkändes.
Nulägesrapport: Vi har startat publicering av en serie intervjuer av utgående utroterade tjänare. Finns
på hemsidan. Fler digitala seminarier under planering under året med olika teman inkomna från
medlemmar. Vi söker fler kommittémedlemmar.

§ 10 b) Internationella delegater Lasse D WSD rapport Internationella delegater:
Rapporten godkändes.
Nulägesrapport: Nulägesrapport Internationella delegater
Ett Nordiskt Tema Möte med Tema ”Hur göra service i AA mer attraktivt”
Hölls 26 Januari på Zoom
Deltagare då var Delegater från Norge (Julianne) Danmark (Randi) och Sverige (Lasse och Ray).
Mötets värd var Sverige
Ett nytt möte är planerat till 12: e Maj även det på Zoom. Då med Danmark som värd och med ”AA
efter Corona” som tema.
Till mötet i Maj hälsar vi Finlands nyvalda delegat (Laura) välkommen.
§ 10 c) Bulletinen: Rapporten godkändes.
Nulägesrapport: Bengt avgår och de 2 som är med är från västra och det behövs tjänare.

§ 10 d) Muntlig redogörelse från arbetsgruppen för AA:s framtida struktur
Rapporten godkändes. Erland informerar om arbetet med AA:s struktur och vikten av att föra ut AA:s
budskap. Sprid budskapet, vi behöver vända oss utåt för att få in nya medlemmar. Goda kontakter
viktiga. Info från kretsar till grupper viktigt.

Konferensen beslutade att godkänna samtliga rapporter för central service efter frågor och
kommentarer och lägga dem till handlingarna.

§ 11 Servicekonferensens arbetsuppgifter till de olika utskotten gicks igenom:











FR:s förslag till tillägg/ändring i Servicehandboken,
Konferensens tema: Kärlek och Service
Motionerna
AA:s framtida struktur
Servicekontorets funktion
Koncept 1-4
Utskott 1 - Koncept 1
Utskott 2 - Koncept 2
Utskott 3 - Koncept 3
Utskott 4 - Koncept 4
Utskottsarbetet påbörjades, avrapportering i plenum på söndag.

Lördag den 2 april – kl. 09.00
Presidiets ordförande Benny hälsar välkommen till den andra konferensdagen.
Ingressen lästes av Gunnar och de Tolv Traditionerna lästes av Dan. Dagliga reflektioner lästes av
Gert.

§ 12 a) Ekonomisk redovisning inkl. styrelsens verksamhetsberättelse, Information om
Ideella föreningen AA i Sverige, servicekontoret
Den ekonomiansvarige representanten från styrelsen för Ideella föreningen AA i Sverige,
Inga-Britt. föredrog årsredovisningen samt verksamhetsberättelsen för 2021. 222 grupper bidrar med
hattpengar. Bokförsäljning och frivilliga bidrag sjunker något.
Årsredovisningen ligger på hemsidan att läsa och Inga-Britts information följer med som bilaga.
Steffen föredrog nulägesrapporten:

Nulägesinformation
Sedan SK 2021 så har styrelsen anställt en nu kontorsansvarig då den förra har gått i pension.
Styrelsen håller just nu på att rekrytera en ny Ekadmin då den förra har valt att sluta. Processen är just
nu i fullgång med detta.
Styrelsen har tecknat ett avtal om en ny hemsida med ett företag efter att en grupp bestående av AA
medlemmar, Ordf i styrelsen samt kontorsansvarige har under knappt en årstid sett över detta och efter
flera offertförfarande, medlemmars synpunkter om hur en ny hemsida bör se ut har då styrelsen och
efter ha inhämtat FR åsikter och godkännande tecknat ett avtal, hemsidan kommer att vara klar under
hösten 2022.
Då Servicekontoret sitter på ett utgående rivningskontrakt som löper ut i december 2023 så har
styrelse tillsammans med FR diskuterat om hur ett nytt Servicekontor skulle kunna se ut samt vad
Servicekontoret i framtiden skulle kunna se ut. Därav att en punkt i arbetshäftet kommit till för
Servicedelegaterna. Det är viktigt att Servicekontoret utvecklas både med uppgifter för att serva
medlemmar och det interna arbetet på kontoret. Därför har Kontorsansvarige och ordf på styrelsens
beslut varit i Finland på deras Servicekontor samt har inplanerat ett möte på Norges Servicekontor i
vår.
(se Årsredovisning 2021 för Ideella föreningen AA i Sverige, org:nr: 802012-6614, för
fullständig redovisning)

§ 12 b) Revisorerna har ordet
Föreningsrevisorernas revisionsberättelse föredrogs av Steffen i Björns frånvaro. Båda revisorerna
Björn och Erik var nöjda med redovisningen och den godkänns. Redovisningen återfinns i sin helhet i
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021.

§ 13 a) Beslut av arrangör och tema för Landsmötet 2023
Servicekonferensen beslutade enhälligt att
- arrangör för Landsmötet 2023 blir Nedre Norra Regionen.
- temat för Landsmötet 2023 blir “AA i en tid av förändring”

Bifall: 25 Avslag: 0 Avstår. 0 Blanka: 0

§ 13 b) Val av ledamot till FR:
Beslut efter röstning enhälligt att : Åke B kommer att ingå som ledamot i FR.

Bifall: 25 Avslag: Avstår 0. Blanka: 0

§ 14 Fortsatt arbete i utskotten under resten av lördagen.

Söndag den 3 april - kl. 09.00
Presidieordförande Benny hälsade alla välkomna till konferensens sista dag.
Ingressen läses av Matti, De Tolv Traditionerna av Benny och Dagliga reflektion läses av Lasse D.
Praktisk info om röstning av nästa års presidium som görs via “röstkort” samt att kandidaterna
presenterade sig.

§ 15 Presentation av utskottens arbete samt beslut och uttalanden av Konferensen

FR:s förslag till ändring/tillägg i Servicehandboken.
1) FRIK = Förtroenderådets kommitté för Samarbete och Information
Förslag: Förkortningen FRSoIK ändras till FRIK där den förekommer i Servicehandboken
Vi återgår till den uttalbara och vedertagna förkortningen FRIK som många ändå använder,
överensstämmer då bättre med förkortningarna för övriga kommittéer (enligt beslut i FR)

Utskott:1
Samarbete och information är viktigt. Förkortningen FRIK ligger bättre i munnen och överensstämmer
med övriga akronymer.

Utskott:2
Bifall

Utskott 3


Bifalles.

Utskott:4
Utskottets kommentar:
Utskott 4 bifaller förslaget.

Servicekonferensens beslut förslag 1:
Bifall: 25

Avslag: 0

Blanka: 0

Förslaget bifalls enhälligt

2) Riktlinjer för Landsmötet i Servicehandboken
Förslag: Riktlinjerna för Landsmötet återinförs i Servicehandboken
Landsmötesriktlinjerna har tidigare funnits med i Servicehandboken och då det är det enda stormöte
som AA centralt ansvarar för så är det lämpligt att det finns välkända och tydliga riktlinjer för detta

Utskott:1
Ja! Det skall återinföras i Servicehandboken.

Utskott:2
Bifall. Praktiskt med en handbok för service, där även riktlinjer finns med (se t ex 2016 års upplaga).
Minoritetsröst: En i utskottet ställer sig tveksam. Är emot att blanda riktlinjer med rekommendationer
i handboken dvs att blanda styrande dokument med förslag/rekommendationer

Utskott:3


Bifalles.

Utskott:4
Utskottets kommentar: Vi har en lång diskussion om detta och har olika åsikter i frågan. Utskott 4
bifaller förslaget.

Servicekonferensens beslut förslag 2:
Konferensen bifaller FR:s förslag
Bifall: 23

Avslag: 0

Blanka:2

Förslaget bifalles.

3) Servicekontorets lokalisering anges i Servicehandboken
Förslag: Ta bort första meningen på sid 83
Att det ska krävas konferensbeslut om ändring i Servicehandboken ifall Styrelsen beslutar om att hyra
andra lokaler för Servicekontoret är inte lämpligt

Utskott:1
Bifalles. Skall inte stå i servicehandboken.

Utskott:2
Bifall

Utskott:3


Bifalles.

Utskott:4
Utskottets kommentar: Utskott 4 bifaller förslaget.

Servicekonferensens beslut förslag 3:
Bifall: 24

Avslag: 0

Blanka:1

Förslaget bifalles.

Beslutsmotioner

1 - Informationssamordnare

Utskott:1
Motion: Avslås. Det räcker med vad som står skrivet i Servicehandboken Det står väldigt tydlig i SH
för grupp, krets och region.

Utskott:2
Bifall. Diskussion kring struktur och information överlag, att just detta är vårt huvudsyfte och behöver
fokuseras på, förtydligas, prioriteras.
Minoritetsröst: En i utskottet ställer sig inte bakom bifall, då denne ställer sig bakom regionens avslag.

Utskott: 3





På s. 21, 24 och 28 står tydligt vad det innebär att vara informations samordnare.
Är man tveksam eller osäker går det att fråga råd hos service delegat.
Vad vill man förtydliga?
Bifalles ej.

Utskott:4
Utskott 4 bifaller motion 1

Röstning
Bifall: 11

Avslag: 14 Blanka: 0

Motionen avslås

2 - Dagordning praktiskt möte

Utskott:1
Motion 2: Avslås. Dagordning för praktiskt möte är ett förslag. Varje grupp kan utforma sin egen
dagordning.

Utskott:2
Avslag. Upplevs överflödigt av de flesta. Många frågor avhandlas i grupp, krets och region och
utmynnar sällan i motioner.
Utskott:3






Bifalles med reservation för att det saknas konkret attsats.
Punkten bör heta ”Motioner”
Lägga till datum för deadline.
Ta med till kretsmöten också.
Rekommenderar att den skickas till FR för revidering.

Utskott:4

Utskott 4 bifaller motion 2.

Röstning
Bifall: 13

Avslag: 12 Blanka: 0

Ej 2/3 dels majoritet går vidare till Förtroenderådet som en rekommendation att se över
motionen.

3 - Lokalisering Servicekontoret

Utskott:1
Motion 3: Avslås. Vi har inte ekonomi för detta.

Utskott:2
Avslag. Rör ej AA som helhet utan bör vara en fråga för Stockholm lokalt att lösa.

Utskott 3



AA Sverige skall inte tillhandahålla lokaler för AA Stockholm.
Bifalles ej.

Utskott:4
Utskott 4 avslår motion 3.

Röstning
Bifall: 0

Avslag: 25 Blanka: 0

Motionen avslås enhälligt

4 – Tekniskt ansvarig

Utskott:1
Motion 4: Avslås: Upp till varje region att bestämma om de behöver det.

Utskott:2

Avslag. Överflödig servicepost, svårt nog att få till servicevilliga idag. Det gör sig ofta självt att någon
tekniskt kunnig ”kliver in” och tar den rollen på plats.

Utskott 3




Kan vara något för FRUK att skapa lathund.
Bör ligga på grupp/krets/region att skapa posten efter behöv.
Bifalles ej.

Utskott:4
Utskott 4 avslår motion 4.

Röstning
Bifall: 0

Avslag: 25 Blanka: 0

Motionen avslås enhälligt

5 – Avskaffande direktnominering

Utskott:1
Motion 5: Bifalles. Följa AA:s anda med nominering från grupp, krets och region.

Utskott:2
Bifall. Det blir en slags ”kvalitetssäkring” att en person behöver ”passera” grupp, krets och region.

Utskott 3



Bifalles.
Denna process skall ha samma förfarande som andra poster.

Utskott:4
Utskott 4 bifaller motion 5.

Röstning
Bifall: 25

Avslag: 0

Motionen bifalles enhälligt

Blanka:0

6 – Kontinuitet presidiet

Utskott:1
Motion 6: Avslås: God ide men vi låser upp avgående SD på flera år.

Utskott:2
Bifall. Klokt att ta tillvara på kunskapen och erfarenheten från föregående år och föra vidare detta till
nästa ”kull”. (Även mer jobb för FR att varje år ”instruera” presidiet.)

Utskott 3






Kan vara ett hinder för att medlemmar ger sig på att bli SD när det kan innebära 5 år totalt på
SK.
Bra med att kompetens och kunskap förs över.
Väljes 2 värja år blir det 4 i presidiet och faller en ifrån är det inte hela värden.
Ger trygghet till de nya i presidiet.
Bifalles.

Utskott:4
Tiden blir långt och det är ett krävande uppdrag, kan bli svårt att få tjänare, risken är att många tackar
nej.

Röstning
Bifall: 13

Avslag: 12 Blanka:0

Bifall efter omröstning. Ej 2/3 dels majoritet motionen går vidare till förtroenderådet som en
rekommendation att se över motionen.

7 – Bemanning förtroenderådet

Utskott:1
Motion 7: Bifalles. ID skall sitta i FR i 4 år och det stärker FR kompetens.

Utskott:2
Bifall. Som systemet är idag, blir det väldigt rörigt, upphackat, svårt att ”använda” de internationella
delegaterna i förtroenderådet då de inte sitter ”fulla” mandatperioder. Enklare om de blir ”fullvärdiga”
medlemmar i förtroenderådet.

Utskott 3



Syftet är att få bättre kontinuitet i arbetet.
Bifalles

Utskott:4
Utskott 4 bifaller motion 7.

Röstning
Bifall: 24

Avslag: 0

Blanka: 1

Motionen bifalles

Diskussionsmotioner

8 - Minoritetsgrupper

Utskott:1
Det finns bara AA-grupper för alla. Alla är välkomna till AA och göra service i AA.

Utskott:2
Uttalande: utskott 2 håller inte med om att särskilda stolar ska vigas åt minoritetsgrupper. Tradition 3
bör vara det vägledande, annars finns risk att ”gå vilse” i vad AA egentligen är. Alla kan göra service i
region och förtroenderåd så länge det finns en önskan att sluta dricka.

Utskott 3



Bäddar för särbehandling och segregation, alla har vi ett gemensamt problem och gemensam
lösning.
Vi anser att detta inte är i AA anda

Utskott:4
Alla som har en önskan att sluta dricka är välkommen till AA. Vi tar inte ställning för eller emot.
Tredje traditionen.

9 – Uppdelning av östra regionen

Utskott:1
Det behövs en beslutsmotion för att dela en region.

Utskott:2
Uttalande: utskott 2 hänvisar den här frågan till strukturgruppens fortsatta arbete.

Utskott 3



Detta är än regionsfråga.
Bör skickas till strukturgrppen.

Utskott:4
Östra regionen äger frågan. Vill de ändra så får de skriva en motion. En fråga för strukturgruppen.

10 - Sjukhusansvarig

Utskott:1
Är rent 12-stegs arbete. Följ 5:e traditionen.

Utskott:2
Uttalande: Överflödigt att ha specifik post till just ”sjukhusansvarig”. Ska det då även finnas
”fängelseansvarig”, ”socialtjänstansvarig” mm. Svårt ändå att hitta servicevilliga varpå

Utskott 3



Posten finns redan i många grupper/kretsar/regioner under informationsarbeten och/eller 12
stegs arbete på institutioner.
Vi får vara varsamma med att mikro styra grupperna/medlemmarna och inte lägga till nya
poster i service handboken utan grupperna får skapa nya poster efter eget behöv.

Utskott:4
Vår åsikt är att det inte behövs en parallell servicefunktion.

11 - Podd

Utskott:1
Bra förslag.

Utskott:2
Uttalande: AA kanske inte behöver vara med i allt? Toppenbra att befintliga poddar leder till AA men
AA behöver kanske inte ha en egen podd. Stor risk med person framför princip dvs att den/de som
håller i sådan podd ”blir AA”, den bör ju inte säga något utöver Stora boken mm som riskerar att
uppfattas icke programenligt. Ställer väldigt stora krav.

Utskott 3




Finns redan mycket material på den digitala plattformen.
Detta är ett stort åtagande och kan ta upp för mycket resurser. (heltidsjobb)
Bättre att lägga mer resurser på att göra den nya hemsidan interaktiv.

Utskott:4
Vem ska kvalitetssäkra Det finns redan många poddar. Ex alkispodden som bygger på frivillighet.

12 – Text ingressen

Utskott:1
Vi följer den amerikanska originalet i Svensk översättning.

Utskott:2
Uttalande: Utskott 2 tycker att detta är ett mycket fint förslag med en viktig andemening för samtliga.
Detta gör AA tillgängligt för alla, oavsett könstillhörighet mm. Ser gärna detta som kommande
beslutsmotion.

Utskott 3



Finns ett förslag från FRLK som byggs på Lundagruppens förslag om ny ingress, den skickas
till FR för behandling.
Vi har synpunkter på ordet frivilliga bidrag, och tycker frivilliga bör tas ut. På engelska är det”
self supported through our own contribution”

Utskott:4
Vi tycker att det är bra att följa den Amerikanska utgåvan.
Muntlig kommentar - (utifrån en inskickad motion håller litteraturkommittén på att se över ingressen.)

Konferensens tema: ”Kärlek och Service”

Utskott:1
Hur införlivar vi kärlek och service i vårt dagliga AA-liv?
Utrycka min Tacksamhet genom att göra Service. Kärlek genom att gå på möten och dela med mig.
Går på möten för mig själv och för andra. Toronto deklarationen: ”Jag är ansvarig...” Har jag ett
problem delar jag om det och lösningen. ”Talarmöten” är ett exempel.
Hur hänger kärlek och service ihop?
Det går i hand i hand. Dubbelriktad ger och får kärlek i service. Tuff kärlek är också service.
Hur för vi det vidare till nykomlingarna i AA?
Sponsra in service visar och berättar i dialog med öppet hjärta och ödmjukhet i AA-anda. Många är
rädda att göra fel. Du kan inte göra fel. Ge dom mod att göra efter bästa förmåga..

Utskott:2
Citat i gruppen:
Kärlek är service och service är kärlek. Att få ge tillbaka det jag fått. Kärleken till programmet och
livet. Att få hjälpa till och tjäna och se hur det tindrar i nykomlingens ögon. Service genom sponsring.
Att få fortsätta växa, lära mig om mig själv. Viktigt att ge vidare genom service, detta håller mig kvar.
Enda rädslan jag har idag, är att tappa min andliga spänst – och dricka igen.
Kärlek och service för mig, är att vara tillgänglig och att få ge vidare. Att få så frön. Det är ingen
belastning att så dessa frön. Jag står alltid kvar, man har aldrig bränt sina chanser utan jag fortsätter
finnas här. Jag vill ge vidare på daglig basis, samtidigt som jag också är varsam med mig själv, ger
mig själv kärlek numer också.
Det är de små tingen som är viktiga, kärleken och gemenskapen man känner när man gör service
tillsammans – bara detta att koka kaffe tillsammans eller att råka säga rätt sak till rätt person i en
delning.
Service har hjälp mig att bli en annan människa och det är ju svårt att inte känna kärlek i det.
Kärleken till det här programmet gör att jag självklart vill göra service i det. Det är även ett sätt att
komma framåt, känna ständig utveckling och förbättring i mig själv. Hela programmet är ju så smart –
rentav gudomligt – uppbyggt och i det ingår ju service. Det finns en mening med det. Service skapar
framför allt gemenskap, att få komma nära andra. Det handlar om att ge. Och därigenom få.
Givandets glädje. Att få ge och se hur den andra successivt lyfter blicken och blir rak i ryggen. Det är
sådan oerhörd kärlek.
Kärlek är motsats till sjukdom. Utanförskap, bristen på gemenskap osv. En viktig del i tillfrisknandet
har varit att lära mig ta emot kärlek, ljus, allt som är fint. Det har tidigare varit så smärtsamt.
Villkorslös kärlek har varit svårt att acceptera och ta emot men det har gått. Jag har vuxit. Genom
service, genom att vara utanför mig själv, slipper egot.
Kärlek för mig är att AA alltid har funnits där för mig. Det vill jag ge i min tur, till andra. Hela vägen,
från kaffekokningen och ända upp. Det är stort. AA är stort. Jag är väldigt tacksam att AA finns – för
alla och för mig.

Franciskusbönen – det är viktigare att älska än att bli älskad..!

Utskott:3
Hur införlivar vi kärlek och service i vårt dagliga AA-liv?



Lever i AA:s principer i alla våra angelägenheter.
Vi visar kärlek och tacksamhet via våra handlingar.

Hur hänger kärlek och service ihop?


Kärlek till AA (programmet) utvisar vi vid att göra service i AA.

Hur för vi det vidare till nykomlingarna i AA?




Bra bemötande och attraktion när nykomlingen kommer till AA.
Kärleksfullt och attraktiv atmosfär i grupperna.
Sponsrar vi enbart i stegen eller sponsrar vi in till service och i traditionerna också?

Utskott:4
Hur införlivar vi kärlek och service i vårt dagliga AA-liv?
Kärlek är att ge/göra service, finnas till hands om någon ringer och kunna ge tillbaka. Vara ett stöd för
nykomlingarna, berätta om strukturen. Att tjäna någon annan, omsorgen om sin nästa, gruppen
struktur, bidra med min tid att AA finns kvar. Det finns brister och försöker att bidra med mitt
kunnande. Tillit ,människokärlek, rak och lära av misstagen. Att byta livsstil från aktiv till
tillfrisknande, Måste tycka om mig själv först. Sponsrar i stegen och service. Att tjäna AA och inte
tacka nej. Personligt tillfrisknande.
Hur hänger kärlek och service ihop?
Att hjälpa andra. Leverera hjälp åt dem som ber om hjälp. Ser andra växa som människa, vara en
förebild. Praktiserar omsorg till en annan. Stärker banden till gemenskapen. Bidra med mina
erfarenheter. Service är kärlek. Tydlighet i AA. Trygghet. Generositet, Ödmjukhet, Ärlighet, Villighet,
öppenhet, Acceptans. Kärleksfull, Hänsynsfull. Frihet, Genom att ge kärlek får jag kärlek. Starkt
nätverk. Tro , hopp ,kärlek. Det finns en lösning.
Hur för vi det vidare till nykomlingarna i AA?
Deltar på möten, ger information, sår ett frö. Ge bort de jag själv har fått. Vara ett stöd, finnas
tillhands. Berätta om gemenskapen, identifikation, En sjukdom. Service är kärlek.

AA:s framtida struktur
Utskott:1
Spår 1:
Utskottets kommentar: Arbeta vidare med spår 1.
Spår 2:
Utskottets kommentar: Regionerna är viktiga för information mellan grupper och till central service.
Spår 3:
Utskottets kommentar: Ingen kommentar.

Utskott:2
Börjar vi i fel ände? Har bristande servicevilja verkligen med strukturen att göra? De flesta av oss som
gör service, kommer från friska, starka grupper där service är befäst. Om grupperna blir friskare får vi
fler människor som gör service.
Eller ska vi ändra strukturen för att få bättre/friskare grupper?
Vad tillför regionen? Att vi får träffas förvisso men regionens uppgifter idag handlar mycket om att
”underlätta” (se Servicehandboken) sådant som kretsarna själva kan/bör göra. Om man leker med
tanken på att skippa regionerna, kanske servicedelegaternas roller kunde ändras, att de blir länken
mellan kretsarna och AA centralt. Varje krets kan ha sin servicedelegat och ersätter KSR. Varje krets
kunde även ha informationssamordnare som också har rösträtt.
Närmare avstånd mellan krets och AA centralt:
FRUK kan ha möten direkt med servicedelegaterna.
FRIK kan ha möten direkt med informationssamordnarna.
Förtroenderådet kan ha möten direkt med kretsarnas ordförande.
Vad händer i så fall med regionrepresentanten i Förtroenderådet? Hur delegera Landsmötet om
regionen försvinner?
Utskott 2 landar allt mer i spår 2: att plocka bort regionnivån och skapa mindre avstånd mellan
nykomlingen och AA centralt.
Svend från Danmark berättar hur det fungerar där utan kretsar.

Utskott:3






Vi är inne på spår 2
Vi är ganska överens om att regionerna verkar överflödiga och det verkar fungera utmärkt i
andra nordiska länder med enbart krets eller region.
Ifall regionerna avskaffas och det flyttas till kretsarna att utse service delegater får man vara
ganska noga med val av SD eftersom det kommer ställas mer krav på dem.
Vi tror att det kan öka serviceviljan hos medlemmarna att flytta service delegaten och då SK
samtidigt, närmare grupperna.
Vi tror att det skulle skapa bättre förståelse för AA:s struktur och närhet förmedlemmarna,
grupperna samt kretsen till Servicekonferensen. Samt demokratisera AA som helhet genom att
varje grupp får större närhet till servicedelegaten.

Utskott:4
Utskottets kommentar:
Spår 2; Vi tror att ett kortare led kan gynna AA på sikt. Vi får bättre möjligheter och det blir roligare
att göra service. Vi tror att engagemanget och viljan att göra service kan öka. Nomineringarna kommer
då att hamna hos kretsen och rimligen ökar det attraktionskraften i att göra service.

Servicekontorets framtida funktion
Utskott:1

Vi behöver ett servicekontor. I ett funktionellt kontorshotell (?) nära Park-In i Solna. Telejourens
behov beaktas. Bemanning beroende på vilka arbetsuppgifter som skall skötas.

Utskott:2
Litteratur – kan läggas ut på webshopen vilka då har boklagret och sköter all distribution.
Bokföring – ej beroende av fysisk plats. Dock bra om kunskapen finns hos båda tjänsterna om vi
hamnar i ett läge där vi behöver dra ned på tjänst dvs endast ha en heltid anställd.
Telejour – torde ej vara beroende av fysisk plats, en jour kan alltid jobba hemifrån.
Förtroenderådet – behöver en möteslokal. Billigare att hyra in sig per gång än att stå med hyra på
konferensrum.
Ska Servicekontoret vara helt digitalt? Hemmakontor?
Olika värden ställs emot varandra: kronor – mänsklig kontakt. Inte bara fysiska bokköp på
Servicekontoret utan även ”sociala besök” vilket nog innebär att en fysisk plats behövs.
Vad ska Servicekontorets tjänster innehålla? Service, bokföring, övrigt arbete i Förtroenderådet
(medverka i informationsarbetet, FRIK)?
Utgångspunkt att ha två personer anställda så länge ekonomin tillåter – både utifrån psykosocial
arbetsmiljö och tillgänglighet/sårbarhet vid ledighet, sjukdom mm.

Utskott:3







Servicekontor behövs för administration.
Kan man få bokleverantören till att skicka beställningar direkt till slutkund i stället för att
skicka till servicekontoret var den packas om och skickas vidare kan man nöja sig med
kontorshotell.
Kolla på teknisk lösning för att telejouren kan lösas hemma. Så att vi inte behöver hyra lokaler
för den.
Ser gärna att personalen på servicekontoret håller arbetsbok under tid så vi kan få överblick
över vilka uppgifter de har.
Ta hjälp av nuvarande och f.d. personal för ett ”expert” utlåtande.

Utskott:4
Steffen läser diskussionsfrågorna
Ulf berättar om sitt arbete på servicekontoret så vi får en djupare inblick i Ulfs arbete. Uppgiften är att
vi har ett rivningskontrakt och vet inte hur länge vi har en lokal. Arbete pågår med alternativ. Utskott
4 tycker det är bra att förtroenderådet, styrelsen jobbar vidare i frågan. Det är viktigt med ett
servicekontor. Viktigt med struktur och en spindel i nätet som sköter dessa uppgifter. Vi tycker det är
viktigt med översatt litteratur, möteslistor, kalender ,serviceblad, telefonsupport och utskott 4 tycker
det är viktigt med känslan över en fast punkt, en röst till de som vill ha kontakt dagtid, medlemmar,
myndigheter, skolor, sjukhus osv. Bra service måste kosta. Attraktionskraften ökar genom AA;s
image, viktigt med vårt varumärke. Önskvärt att ekonomiadministrationen sker på kontoret och inte
externt. Att fortsätta tillhandahålla utländsk litteratur. Två anställda personer medför mindre sårbarhet
vid sjukdom, komplexitet, frånvaro. Vi är oroliga för budgetunderskottet då litteraturförsäljningen
stadigt går neråt. Uppmana till grupperna att lägga mer pengar i hatten. Utskottets mening att
personalen sköter intern information.
-

Ulf (kontorsansvarig) klargör sina arbetsuppgifter och hur litteraturförsäljningen fungerar.

Koncept

Utskott 1 -Koncept 1
Gruppsamvetet för hela gemenskapen är nödvändigt för AA:s överlevnad. Koncept om vårt
gemensamma gruppsamvete. Upp och nedvända organisationen där det yttersta ansvaret och slutgiltiga
bestämmanrätten ligger hos gruppen. Koncept 1 har sin grund i tradition 2. AA gruppen ska vara den
högsta auktoriteten. Deras ledare skall bara anförtros endast delegerade uppgifter.

Utskott 2 - Koncept 2
Vad har detta med mig och mitt tjänande att göra?
Jo, delegationen sker till mig i mitt vardagliga program, genom all service såsom att få
delegationen/förtroendet att få nyckeln och sätta på kaffet.
Viktig punkt i mitt tillfrisknande och mitt förhållande till hur jag gör service. Jag behöver lita på att
det fungerar.
Som tradition 2 fast på en annan nivå: ett upphöjt gruppsamvete.
Viktigt med gången/strukturen: grupp-krets-region. Viktigt för trovärdigheten, tryggheten, knyta an
mellan nivåerna mm. Som exempel: servicedelegaterna: att ta med sig synpunkterna genom grupp,
krets och region men ändå få förtroendet att själv avgöra på Servicekonferensen. Att förtroendet är
delegerat.

Utskott 3




- Koncept 3

Viktigt att välja rätt person, person som är lämplig för posten den väljes till.
Förtroende och tillit till vedberörande från grupp eller de som väljer in personen är mycket
viktigt.
Inte vara rädda för att tala om för valt person om hen inte klarar av uppgiften, erbjuda hjälp
eller påpeka att det går bra att hoppa av om man inte mäktar.

Utskott 4 - Koncept 4
Medbestämmanderätt!
Försäkran att alla ska få säga sitt. Representativa för den talan alla kommit överens om.
”På varje ansvarsnivå bör vi upprätthålla en traditionsenlig rätt till medbestämmande vilken tillåter
deltagande i omröstningar i rimligt förhållande till det ansvar som varje nivå fullgör.” Vi har
diskuterat runt koncept 4 och har fått en bredare bild av det.

§ 16 a) Val av presidiet för den 32:a Servicekonferensen
Gert P, Gustav, Per-Åke och Per–Olov väljs in till presidiet för SK 2023.

§ 16 b) Fastställande av huvudtema och datum för 32:a Servicekonferensen
Tema: AA i en tid av förändring.
Datum: 31/3 - 2/4 2023

§ 16 c) Fastställande av antal och fördelning av sevicedelegater till Servicekonferens
2023
Antal anmälda grupper i Sverige per 2022-03-31: 458st

Region

Grupper

Andel

Delegatater

Övre Norra

31

1,42

2 (Minst 2)

Nedre Norra

26

1,19

2 (Minst 2)

Mellersta

63

2,89

3

Östra

179

8,21

7 (Max 7)

Västra

62

2,84

3

Södra

97

4,45

4

Sverige

458

21

21

Antal grupper per delegat: 20,81
Ingen region ska ha mindre än 2 delegater och ingen får ha mer än 7 (1/3 av totala antalet delegater).

§ 17 a) Föregående års konferensbeslut följdes upp.
Tove FR gick igenom utförda konferensbeslut.
Motioner från 2020 och 2021:



Att utvärdera AA:s struktur. Arbetsgrupp tillsatt och arbetet pågår.
Datum för inlämning av motioner är infört och ändring i Servicehandboken är gjord.




2 vän till AA finns nu inskrivet i Servicehandboken men ingen har valts in ännu.
60/30/10 principen har tydliggjorts och blivit inlagd i Servicehandboken.

§ 17 b) Frågor till förtroenderådet från fredagen besvarades.
Fråga till Förtroenderådet till SK 2022 från Gert P
Fråga rörande tjänarpost som servicedelegat.
Hänvisar till tidigare framställan och undrar om Förtroenderådet anser att en servicedelegat, med
lämpliga kvalifikationer och nominerad från grupp och krets, som är vald av regionen består av två
olika uppdrag, ordinarie och suppleant, och att dessa skall nomineras och väljas oberoende av
varandra.
Förtroenderådets svar: Frågan har diskuterats och svaret är ja. En ordinarie och suppleant kan väljas
i regionen och när en suppleant ska bli en ordinarie ska han väljas igen. Frågan behöver inte gå
tillbaka till grupperna utan kan väljas i regionen. 2 olika uppdrag. Jämställs med tex en vice och en
ordinarie kretsordförande där ett val då sker.

§ 17 c) Förtroenderådets verksamhet för 2021 godkändes
Konferensen godkänner Förtroenderådets verksamhet.

§ 18 Konferensdeltagarna uttalade sig om den 31:a Servicekonferensen.
Ordet gick runt.

§ 19 Förtroenderådet avslutade den 31:a Servicekonferensen.
Steffen från förtroenderådet avslutade konferensen med följande tal:

Avslutningsanförande
Då står vi här inför avslutningen på vår Servicekonferens 2022, efter 2 år av restriktioner och möten
via zoom. Jag tror att vi alla här har sett fram emot detta väldigt mycket. Detta år har
Servicekonferensen haft temat, Kärlek och Service och för att nämna förordet till Servicehanboken:
”Det verkar som om vår servicestruktur har fungerat bra i praktiken. För att den skall fortsätta att
fungera behöver vi, var och en, dra vårt till stacken. Service är kärnan i AA:s gemenskap, både i grupp
och globalt. Genom service kan vi behålla vårt ovärderliga arv och föra det vidare till nya generationer
av alkoholister. Kunskap om servicestrukturen och villighet att delta med det jag kan i vårt
gemensamma servicearbete är nyckeln till fortsatt överlevnad” Vad menar jag med detta då?

Alltså om vi gör Service så har jag i alla fall märkt under denna helg att det finns så mycket kärlek här
på konferensen och så många ödmjuka Servicedelegater med så mycket kunskap inom sig och om vi
går hem till våra grupper, kretsar och regioner och ger dem samma sak som ni har gett mig i helgen, så
är jag övertygad om att vi kommer få flera intresserade AA medlemmar som kommer tack vare er att i
sin tur bli kärleksfulla och som kommer att vilja i sin tur göra service med samma kärleksanda som ni
har härinne.
Att sitta så här som vi har gjort hela helgen med en samling av egoistiska alkoholister och diskuterat
fram och beslutat en massa kloka saker, kunde vi nog inte drömma om när vi blev nyktra. Vi har nu
varit här i 3 dagar och sagt vad vi anser är rätt men ändå ödmjukt lyssnat på vad andra har tyckt eller
ansett varit rätt. Till och med ändrat åsikt och tagit till oss av andra som hade mer rätt än mig. Det är
för mig precis vad temat för denna Servicekonferens symboliserar, det vill säga Kärlek och Service.
Med dessa ord mina vänner så vill jag säga på återseende och härmed förklara 2022 års
Servicekonferens för avslutat.

Stockholm den 2022-04-03

________________________________ _______________________________

Benny E Ordförande

Ulrik S Sekreterare

________________________________

_______________________________

Gert P Servicedelegat

Willy E Servicedelegat

