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Servicekonferens 2023
		

Förtroenderådet har beslutat följande hålltider inför SK 2023

		Tid 31 mars - 2 april 2022
		Plats Park Inn Hotell, Solna
		Tema AA i en tid av förändring
		
1 november Förslag/motioner skall vara inkomna till Servicekontoret senast 1/11.
		
Dessa behandlas av Förtroenderådet och publiceras tillsammans med
		
Servicebladet Nr 4, 2022.
31 december Namn och adress på deltagande servicedelegater, samt suppleanter, 		
		
från varje region skall vara inkommet till Presidiet.
		
15 januari
Verksamhetsrapporter från regioner, Förtroenderådet med dess kommit		
téer, Styrelsen för Föreningen AA i Sverige och Internationella delega		
ter skall vara inkomna till Presidiet. Servicedelegat ansvarar för att regio		
nens rapport inkommer till Presidiet. För att materialet skall vara lättill		
gängligt ber vi er att begränsa rapportens längd till två A4-sidor. Skicka in
		
underlaget digitalt (word-format) till service@aa.se.
15 januari
Inbjudan till Servicekonferensen och preliminär dagordning
		
publiceras tillsammans med Serviceblad Nr 1, 2023.
		Servicebladet Skickas till samtliga registrerade servicedelegater,
		
grupper, kretsar och regioner som anmält aktuell postadress.
31 januari
		

Konferensavgiften, 5.000 kr per deltagare, skall vara inbetald på
Servicekontorets PlusGiro 70 94 25-3 eller bankgiro 5783-9383.

1 mars
		
		

Arbetshäfte med dagordning, rapporter (inkl ekonomisk rapport 		
och bokslut för 2022) och förslag från FR utsändes till
Konferensens deltagare samt servicedelegatsuppleanter.		

Kort om motioner
Motioner till konferensen ska förses med tydlig avsändare, namn, adress och telefon
så att eventuella frågor eller kompletteringar kan göras. Alla personuppgifter behandlas
anonymt.
Författa motionen enkelt, kortfattat och tydligt, gärna skriven på dator. Formulera
motionen så att konferensen kan förstå, besvara och behandla den. Det finns två
typer av motioner: beslutsmotion där konferensen föreslås ta beslut i en fråga samt
diskussionsmotion. I det senare fallet tas frågan enbart upp till diskussion. När det gäller
beslutsmotioner bör dessa avslutas med ett tydligt yrkande, t.ex. med en eller flera attsatser.
Läs mer om motioner på sidan 37 i Servicehandboken 2021. Det är Förtroenderådet som
avgör vilka motioner som går vidare till konferensen. Motioner utan avsändare eller som
innehåller personangrepp eller inte sätter princip före person, behandlas inte.
Motioner skickas in per brev eller e-post (word-format) senast den 1 november till
Servicekontoret, service@aa.se. Märk kuvertet ”Motion till SK2023”.
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Deltagare på Konferensen

Telejouren behöver tjänare

Med rösträtt
21 st servicedelegater från de sex regionerna
9 st från Förtroenderådet (max)
1 st från personalen vid Servicekontoret

Minst ett års nykterhet krävs och
du bor i Stockholms-regionen.

Utan rösträtt
Internationella delegater
Styrelsen för föreningen AA i Sverige
Bulletinen
Utländska gäster (från de Nordiska länderna)

Kom gärna till telejourens planeringsmöten på AA:s servicekontor, första
onsdagen varje månad kl 18:00.

Delegatsfördelning
Fördelningen av antalet delegater görs utifrån antalet
grupper per region, dock säger riktlinjerna att ingen
region skall ha färre än två delegater och ingen region
fler än en tredjedel av samtliga delegater.
Servicekonferensen 2022 beslutade om fördelning för
SK 2023 enligt nedan
Övre norra regionen		
2 delegater (minst)
Nedre norra regionen
2 delegater (minst)
Mellersta regionen
3 delegater
Östra regionen 		
7 delegater (max)
Västra regionen 		
3 delegater
Södra regionen 		
4 delegater
SUMMA 			21 delegater
Konferenspresidium 2023
Ordförande: Per-Olov R, Västra
Sekreterare: Per-Åke I, Södra
Vice ordförande och hotell/ konferens: Gert P, Östra
Allt i allo: Gustav M, Södra
Presidiet nås via e-post: service@aa.se eller via brev till
Servicekonttoret.
Mer information om Konferensen publiceras löpande på
vår hemsida www.aa.se
Förtroenderådet

Mötesplan 2022-23
(Extra möten kallas vid behov via zoom)
FR-möten 2022
24-25 september
3-4 december - Budgetstämma
FR-möten 2023
25-26 februari - Årsstämma
31 mars - 2 april - Servicekonferens
13-14 maj
28 juli
29-30 juli - Landsmöte
23-24 september
2-3 december - Budgetstämma

Välkomna till ett viktigt och lärorikt
serviceuppdrag!
Telejourkommittén

Ny struktur för AA Sverige
Vid Servicekonferensen 2021 beslöts att en grupp skulle
bildas för att se över vår servicestruktur. Gruppen tillsattes
och jobbade till Servicekonferensen 2022 fram ett underlag med tre olika ”spår” att gå vidare.
SK 2022 beslutade då att gruppen skulle gå vidare med
det spår som innebär att ta bort Regionerna, undersöka
konsekvenserna och försöka komma med ett skarpt förslag till nästa konferens.
Gruppen har kommit i gång med arbetet och identifierat
tre centrala områden.
•
•
•

Minskat avstånd - bättre kommunikation mellan
central service/FR och grupper/medlemmar
Större fokus och tydligare ansvar vad gäller
Tradition 5 – informationsarbete
Kretsarnas nya roll, funktion och sammansättning

Sedan är det mycket annat som påverkas om vi tar bort
Regionerna så arbetet med att identifiera och lösa dessa
konsekvenser fortsätter.
Planen är att ha ett förslag klart till Förtroenderådets möte
första helgen i december. Om FR då godkänner att gå vidare med förslaget så kommer detta att skickas ut tillsammans med motionerna så att det kan diskuteras i grupp/
krets/region innan Servicedelegaterna ska ta ställning på
Servicekonferensen 2023.
Vill ni höra av er till Strukturgruppen kan ni maila via
policy@aa.se.
I kärlek och Service / Strukturgruppen
Förtroenderådet
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Serviceintervjun FRUK
Del två i vår serie av intervjuer, kommer här Christers
historia i service. Vill du läsa hela intervjun så finns den
på vår hemsida, www.aa.se.
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Fick du lära dig något om service från din sponsor?
När jag kom till AA i slutet av 1980-talet talades det inte
så mycket om sponsorskap i de grupper jag besökte. Så
jag skaffade min första sponsor när jag flyttat till Gotland
2007. Det är aldrig för sent. Om jag vetat vad jag gått miste om hade jag naturligtvis sökt en sponsor långt tidigare.

Namn: Christer
Serviceuppdrag: Världsservicedelegat
Mandattid: 4 år

Jag valde tidigt att prata med erfarna AA-medlemmar i
anslutning till möten och i några fall genom telefonsamtal.
Speciellt när det gällde servicearbete.

Kan du berätta lite kort om dina viktigaste uppgifter
som WSD?
Det är en tvåvägs kommunikation i så motto att jag dels
ska berätta hur AA Sverige fungerar dels ta hem och
förmedla information om hur AA fungerar i andra länder
och världsdelar. Framför allt med avseende på struktur
– hur vi lyckas implementera servicestruktur enligt AA:s
principer, men också tips om hur andra grupper lyckas
bra i olika avseenden.

Har du något lästips när det gäller vår litteratur?
Det beror alldeles på var jag är i mitt tillfrisknande. Börja
med att läsa Leva Nykter för att jag skall identifiera mig
som alkoholist. Fortsätt med att studera 12&12 (inte bara
läsa). Hjärtats språk har mycket att ge! Servicehandboken.

Varför ska jag göra service?
Det är ett av AA:s tre legat: Tillfrisknade, Enighet och
Service. Om jag för egen del önskar förbli och leva nykter i AA:s Gemenskap bör jag tillämpa alla delarna i AA:s
principer. Jag är medveten om att det inte finns några
krav eller måsten i AA:s program, men när jag fått förmånen att leva nykter i så många år (kom till AA 1987) är jag
benägen att byta ut ”bör” mot ”ska” i många avseenden.
Precis som ni skrivit i frågan ovan.
Vilket var ditt allra första serviceuppdrag?
Att låsa upp dörren och koka kaffe i min hemmagrupp
och att finnas på plats i god tid.
Om du fick chansen att försöka sälja in detta serviceuppdrag vad skulle du säga då?
Tag chansen. Du kommer att lära dig mycket – inte minst
om dig själv! Och framför allt lära dig mycket om AA – det
Program som förmodligen har räddat livet på dig.
Har du fått några sidvinster genom att göra service?
Jag har fått ett fantastiskt rikt liv i AA och kan förhoppningsvis förmedla det till andra alkoholister som är
beredda att förändra sitt liv. Jag lever i frid med mig själv
och mina medmänniskor både i och utanför AA. Har
insett vikten av att hålla mig uppdaterad i och om AA:s
litteratur samt att vara ute i samhället och informera om
AA och vårt Program för tillfrisknande.
Vilken av AA:s 12 traditioner är din favorit och varför?
Den tredje. Du är medlem i AA när du säger att du är det.
Vad kan vi göra för att öka serviceviljan inom AA?
Att vi som gör service pratar om våra erfarenheter på
våra AA-möten och i möjligaste mån tar med och involverar de som är nya i AA på olika servicemöten på alla
nivåer.

Har du någon anekdot från din tid i AA som skulle
vara kul för andra medlemmar att få ta del av?
När jag var i Durban, Sydafrika, på mitt sista WSD-möte
var vi ca 15 WSD som skulle rotera ut. Vi bestämde att vi
skulle ha ett avslutande möte för oss själva och dela våra
tankar med varandra.
Jag minns speciellt en man från Indien, som dagen till ära
var klädd i mycket prålig högtidsdräkt, som tog till orda
och berättade om sin situation från hemlandet. ”Vi har
kanske hundra olika språk i Indien och hundra miljoner
analfabeter som är alkoholister. Tänk er att översätta
AA:s Stora Boken till dessa. Till vilken nytta?” Siffrorna är
måhända överdrivna, men problemet är tydligt.
Denne man sade också avslutningsvis att ”nu när vi nått
vägs ände och roterar ut från vårt WSD-uppdrag börjar
vårt nygamla uppdrag: att åka hem till våra hemgrupper
och koka kaffe och stå i dörren och ta emot nya medlemmar i vår gemenskap och ge dem möjligheten att få
tillgång till det fantastiska liv som vi har erbjudits i AA:s
Gemenskap.” Det var något som grep mig mycket djupt.
Vad har service gjort för ditt tillfrisknande?
Att jag fått ett fantastiskt friskt rikt liv i mitt fortsatta tillfrisknande. Det finns alltid något nytt att lära. Jag blir aldrig färdig.
FRUK

Onlinekretsen
Alla renodlade onlinegrupper har numera möjligheten
att ingå i AA:s nya onlinekrets, som ordnar under södra
regionen. I kretsen kan man dela med sig av värdefulla
erfarenheter och växa tillsammans.
För registrering, vänligen kontakta servicekontoret på
service@aa.se.
Åsa H, ordförande Online-kretsen
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Landsmötet i Luleå 2022

Tjänare sökes

Stort TACK till alla er som kom till landsmötet i Luleå.

Nomineringskommittén (FRNK) tar emot nomineringar
och namnförslag till flera uppdrag i central service. Det
behövs ledamöter i:

Landsmötesgruppen vill tacka alla besökare från hela
Sverige (och Norge och Finland) som skapade denna
trevliga helg och även tacka alla som på olika sätt gjorde
service under landsmötet.
Med 250-300 deltagare och artiklar i två tidningar så
gjorde AA ett avtryck i Luleåregionen!
Vi vill även tacka för förtroendet att få anordna landsmötet och göra service, ett arbete som både varit utvecklande och utmanande.
När vi skulle starta om planeringsarbetet för tredje gången så hade nog ”luften gått ur” en stor del av gruppen
men när mötet närmade sig och det blev skarpt läge så
var alla taggade igen på att skapa det bästa landsmötet.
Vi kan varmt rekommendera andra att anordna landsmöte då jobbet stärker och utvecklar gemenskapen
lokalt och sedan är det ju jätteroligt att få vara värd för så
många AA-vänner som kommer på besök.
Landsmötets tema ”Kärlek och Service” kom verkligen
fram på olika sätt under helge.

FR - Vän till AA (icke-alkoholist)
Styrelsen - Föreningen AA i Sverige
FRPK - Förtroenderådets Policykommitté
FRLK - Förtroenderådets Litteraturkommitté
FRNK - Förtroenderådets Nomineringskommitté
FRUK - Förtroenderådets Utbildningskommitté
FRIK - Förtroenderådets Samarbete och Informationskommitté
FRTK - Förtroenderådets Telejourkommitté
Nomineringsförfarandet och arbetsbeskrivningarna finns
i Servicehandboken.
Förfrågningar görs till nominering@aa.se
Förtroenderådets Nomineringskommitté

AA:s nya ingress

Vi ses i Sundsvall 2023!
Landsmötesgruppen Luleå

Nya grupper 2022
Här kommer vi löpande att uppdatera med nya grupper
som startades under året. Eftersom vi inte hade nån lista
klar till förra numret av Servicebladet kommer grupper
från årets start med den här gången.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Häggviksgruppen, Sollentuna, 2022-01-05
Lördagsgruppen, Brokind, 2022-01-15
AA Bollebygd, Bollebygd, 2022-01-16
Koppargruvan, Kallhäll, 2022-01-25
Hallunda Villighetsgrupp, Norsborg, 2022-02-05
Adolfbergsgruppen, Helsingborg, 2022-02-28
Hagsätragruppen, Bandhagen, 2022-03-03
AA Sverigegruppen, Online, 2022-04-09
AA Det finns en lösning Hammarö, 2022-04-25
Låt tystnaden tala, Online, 2022-05-29
AA-Basic, Vänersborg, 2022-06-09
Paviljonggruppen, Öregrund, 2022-07-08
Fotspår i sanden, Sorsele, 2022-08-23

Servicekontoret

Anonyma Alkoholister
Anonyma Alkoholister är en gemenskap av människor
som delar sina erfarenheter, sin styrka och sitt hopp
med varandra för att försöka lösa sitt gemensamma problem
och hjälpa andra att tillfriskna från alkoholism.
Det enda villkoret för medlemskap är en önskan att sluta dricka.
AA kräver inga inträdes- eller medlemsavgifter.
Vi är självförsörjande genom egna bidrag.
AA har ingen anknytning till någon religion, politisk organisation
eller institution, ej heller till annan rörelse av något slag.
Vi deltar inte i offentliga debatter och framträder varken
som förespråkare för eller motståndare till något annat.
Vårt främsta syfte är att fortsätta vara nyktra
och hjälpa andra alkoholister att uppnå nykterhet.
Förtroenderådet
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Bulletinen söker berättelser
Bulletinen är en tidning för AA-medlemmar. Vi kallar den
”Mötet mellan mötena” därför att den innehåller berättelser, erfarenheter och tänkvärt i tillfrisknandet. Bulletinen
utkommer den andra veckan varje jämn månad.
Nu söker vi efter fler berättelser. Det behöver inte vara
några grandiosa epos utan räcker gott med en enkel berättelse från vardagen, likt en delning på ett möte. Fokus
bör såklart ligga på tillfrisknandet.
Skicka ditt bidrag till bullred@aa.se.
Bulletinenredaktionen

Utdrag ur ”Vårt Stora Ansvar”
1971
Dr. John Norris, sid 229.
Den tjugoförsta servicekonferensen, som hölls i New
York i april 1971, var den första utan Bill W., som avlidit
i januari samma år. När Dr. John Norris intog Bills traditionsenliga plats höll han följande gripande inledningsanförande för servicedelegaterna. Det var till vissa delar
samma som det minnestal han hållit vid Bills begravning
den 14de februari i the Cathedral of St. John the Divine.
Dr. Norris, känd i hela AA som Dr. Jack, var medicinskt
ledningsansvarig vid Eastman Kodak Company i Rochester, New York, och en över hela kontinenten erkänd
expert på behandling av alkoholism. Han var icke-alkoholistisk förtroendevald i AA och ordförande i förtroenderådet 1961–1978.
Jag är Dr. Jack och jag är hedersalkoholist. Det år
som gått, sedan vi sågs senast, har varit något alldeles
särskilt. Denna servicekonferens, den tjugoförsta, är den
första där vår käre Bill inte längre är med oss. Det är
en tung, men viktig händelse. Det är dags för Gemenskapen att ta sitt fulla ansvar för dagen idag, och för
vår framtid. Vi kan inte längre luta oss mot den jordiska
närvaron av vår medgrundare, för ledning, på det sätt han
gav oss i fulla mått, under hela sin livstid.
Vid ett möte, några dagar efter Bills död, hade vi en
diskussion där vi var tämligen oense. Intensiteten stegrades, och jag märkte att jag satt och väntade på att Bill
skulle säga några få, väl valda ord, som skulle få det hela
att anta de rätta proportionerna. Men han talade inte. Just
då kände jag, i mitt inre, att vi aldrig mer skulle få höra
hans röst och att vi inte längre kunde räkna med hans
stadiga förstånd och styrka. Vi skulle aldrig mer kunna
säga: ”Bill, vad anser du om det här?” Om jag ska vara
helt ärlig, har jag ännu inte kunnat acceptera det hela full
ut. Jag tror, innerst inne, att Bill är med oss just nu. Han
finns kvar som en del av servicekonferensen som ju är
gruppsamvete för hela AA:s världsservice. Den represen-

terar, enligt min mening, hans storhet och hans skarpsynta vision för framtiden.
Bill var en bra sponsor. En klok oldtimer, som var helt
beredd att låta oss gå, innan vi var beredda att låta
honom gå. Det var inte bara för att han önskade oss allt
gott; nej han hade en trygg förtröstan på att Gemen-skapen inte bara skulle, utan kunde, fungera utan ho-nom.
Bill trodde att AA:s visdom fanns i det grupp-samvete
man fann i källarlokalen i kyrkan, snarare än i predikstolen. En visdom som kom från grupperna, via delegaterna,
till konferensen, hellre än tvärt om.
Min förhoppning är, att ni skall läsa AA:s servicehandbok, en gång till, under konferensen, eller efter den. I den
hittar vi så mycket av Bill, och så mycket av hans tänkande. Den visar på hur viktig strukturen av Gemenskapen
är, trots vi är det minst organiserade samfundet i världen.
Bill visste, att inte endast en röst borde höras, utan
många tusentals röster. Hans gåva var att kunna lyssna
till dem alla, och ur allt surr och all förvirring kunna urskilja gruppsamvetets röst. Sedan ordnade han upp det
hela, ögonblickets spänning gav med sig, och alla insåg
att hans svar var det rätta. Bills död innebär för mig att
alla vi, och alla ni, delegater, förtroendevalda och personal, måste lyssna mycket mera noggrant än tidigare,
för att kunna urskilja gruppsamvetets röst. Det var Bills
vision, och en som han förmådde genomföra medan han
levde. Han förmådde skapa ett flöde av information inom
AA:s Gemenskap, ett flöde som skulle göra det möjligt för
var och en att bli hörd, som individ, grupp, delegat eller
förtroendevald. Detta så att AA alltid skulle finnas, för att
räcka ut en hand till den alkoholist som fortfarande lider,
han som ropar efter hjälp under nattens mörka timmar.
Vi som träffas här idag är, och har länge varit, en del av
detta kommunikationsflöde. Det fungerar som en tvåvägskommunikation, och är förmodligen det enda möjliga
sättet för oss att verkligen inse vårt stora ansvar. Nu är
det vi som måste lyssna och handla enligt gruppsamvetets röst. Vi kan inte längre vända oss till Bill för ledning.
Även om ansvaret är tungt, anser jag vi förmår möta det
med hjälp av Steg, Traditioner och våra Legat. Ordet
Legat har fått ännu större betydelse för oss än det hade
tidigare, genom begreppen av Tillfrisknande, Enighet och
Service och även de enkla deviser vi klängde oss fast
vid under vår första tid. Vi har fortfarande allt detta, men
om vi skall överleva och blomstra behöver vi ytterligare
någonting, nämligen Guds hjälp såsom Han kan komma
till uttryck i vårt gruppsamvete. Jag ber Honom om hjälp
nu; att Han låter oss veta sin vilja med oss och ger oss
styrka att utföra den.
Innan jag slutar skulle jag ytterligare en gång vilja tacka
Gud för Bills liv och för att Bill gjorde världen till en bättre
plats att leva i, för oss alla. Han var en stor man, och en
god man, och jag vet att han lämnade stora delar av sig
själv efter sig, för oss att ta in, i den omfattning vi förmår.
Det känns gott att vara här och ännu en gång få arbeta
tillsammans, skapa ett gruppsamvete och bygga vidare,
så gott vi kan, på AA:s framtid.
Litteraturkommittén
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Central ekonomi
Ekonomirapport till och med augusti, 2022.
Efter en svag inledning på året har frivilliga bidrag legat
över föregående år fram till halvårsskiftet, men har sedan
minskat och ligger nu något under (föregående år).
Försäljning fortsätter att återhämta sig och ligger högre
än föregående år.
Kostnaderna för Central service och Servicekontoret har

Viktigt
Stämmer alla uppgifter om din grupp i möteslistan?
Kontrollera gärna på www.aa.se om allt ser rätt ut!
Mejla Servicekontoret på service@aa.se om det är
något som behöver uppdateras.
Kassörer använder PlusGiro 70 94 25-3 för tradition 7
och Bulletinen samt Bankgiro 5783-9383 för fakturor.
Glöm inte OCR/fakturanummer!
Kassörens mejladress behöver vara aktuell så att fakturor kommer rätt. Meddela ekadm@aa.se för uppdatering.
Tack på förhand!
Servicekontoret
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ökat jämfört med föregående år mest beroende på inställda och/eller uppskjutna aktiviteter föregående år men
också på ökad bemanningsgrad detta år.
Bidraget från Bulletinen har minskat något.
Det är fortsatt oerhört viktigt att alla bidrar enligt Sjunde
Traditionen för att AA centralt ska kunna fullfölja sina
uppgifter enligt Femte Traditionen.
Styrelsen för Föreningen AA i Sverige

