LANDSMÖTE 2017

Till alla AA-medlemmar,
Jag kontaktar er i egenskap av mötesansvarig för AA Sveriges landsmöte 2017, som
även innefattar det Nordiska mötet detta år.
Under 2017 kommer landsmötet att hållas i Hässleholm under första helgen i augusti.
Ni är härmed som grupp inbjudna att delta i servicearbetet som gör vårt landsmöte
möjligt. Många upplever deltagande på stormöten och konvent tidigt i sin nykterhet
som den faktorn som gjorde att det blev attraktivt att ta större del av AA som helhet.
Om du är tacksam för din nykterhet är vårt råd till dig att följa Bill W:s råd om att
tacksamhet ska föras framåt.
De flesta AA-medlemmar har kommit fram till att det är betydelsefullt att tillhöra en
hemgrupp. Att tillhöra en hemgrupp är en av nycklarna till bibehållen nykterhet. I vår
hemgrupp accepterar vi serviceansvar och lär oss att upprätthålla vänskap. Vi vill nu
låta er ta med er hemgrupp till landsmötet.
Del av min uppgift är att fördela de olika mötestiderna som finns under landsmötet
och tanken är att varje grupp som tar på sig detta serviceansvar får en lokal under
helgen där gruppens medlemmar får tillfälle att göra service. Vid stort intresse
fördelas tiderna mellan anmälda grupper. Se mötesschema för lediga mötestider.
Vi har under landsmötet tillgång till sju stycken mötesrum som erbjuds för er grupp
som bas för gruppservice under landsmötet. Dessa rum kommer att ställas till
förfogande med mötesmaterial såsom manualer, utdrag ur litteratur för mötets tema
samt praktiska detaljer och instruktioner för mötesledare. Vem som helst som är
nykter och kan följa skrivna instruktioner kan alltså göra service, det finns inga krav
på nykter tid i dessa positioner.
Mötestiderna i gruppmöten tar paus under tiderna då vi har öppningsmöte,
huvudmöte samt sena nattmötet.
För att anmäla intresse för ett eget grupprum eller för att få dela ett grupprum med
annan grupp - kontakta mig på e-post: aalandsmote2017@gmail.com
Ni kan även nå Landsmöteskommittén via Servicekontoret.

I kärlek och service, Anders H

