Anonyma Alkoholister
Förtroenderådet för AA i Sverige

Protokoll från Förtroenderådet för AA i Sverige 2007-09-01--02 vid
servicekontoret.
Närvarande: Sten H., Sven R., Bodil L., Helen W och Per-Owe O.
Inbjudna:
Potentiella vänner till AA: Harry Månsus samt Björn Isaksson. Deltog 1/9.
Inbjuden: Reine Johansson. Deltog 2/9

Dagordning
§1

Mötet öppnas
Ordförande Sten H. öppnade mötet och de tolv traditionerna lästes.

§2

Presentation av de närvarande
Mötesdeltagarna presenterade sig.

§3

Val av sekreterare och protokolljusterare för mötet
Sten H. utsågs till sekreterare.
Till att justera protokollet valdes Sven R. och Helen W.

§4

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes med det tillägget att en punkt med rubriken vänner till
AA lades in som 7 b.

§ 5 a) Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes dock med en ändring. Under § 10 IT –tjänster
webben stryks meningen som börjar med ”Hemsidan har utvecklats……” ur
protokollet.
§ 5 b) Checklista / beslut i förtroenderådet
Checklistan gicks igenom. Frågan om förebyggande hälsovård för anställda vid
servicekontoret tas upp på nästa styrelsemöte.
Hur ge rekommendationer för användande av förkortningar vid översättningar
från engelska till svenska.
Beslut: Utreds av policykommittén och styrelsen för Föreningen AA i Sverige.
§ 6 a) Genomgång av inkommen post ” Bibban ”
En förfrågan om hur AA Sverige eller förtroenderådet förhåller sig till en
Internetsida med AA-talare.
Ett förslag till svar formuleras av Bodil. I korthet är det så att vi varken kan eller
ska försöka påverka något sådant.
På en förfrågan om att publicera Stora boken över internet återkommer Bodil
med svar efter att ha kontaktat GSO i New York.
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§ 6 b) Övriga frågor anmäles
Till de redan anmälda övriga frågorna lades följande:
Hur skall förtroenderådet förhålla sig till in to action grupper?
Ny ordförande i styrelsen
Tidpunkt för servicekonferens samt förtroenderådsmöten under 2008.
§ 7 a) Ordförande till nästa möte
Till orförande valdes Per-Owe O.
§ 7 b) AA-vänner
Under denna punkt gjordes en kort presentation av de två närvarande
tänkbara kandidaterna som vänner till AA i förtroenderådet, dvs icke
alkoholister. Likaså gavs en kort beskrivning av vad som förväntas av dessa. Det
absolut viktigaste är att vänner till AA kan vara offentliga utan att bryta mot
några traditioner.
Inval av alla representanter till förtroenderådet görs av servicekonferensen.
Vad gäller vänner till AA rekommenderas dessa av förtroenderådet.
§ 8 a) Rapporter regionerna.
Övre norra: Ingen representant. Skriftlig rapport finns.
Nedre norra: Sten H rapporterade:
Arbetet inom regionen fungerar bra. Inga vakanser vad gäller tjänare inom regionen
för tillfället.
Mellersta: Helen W rapporterade:
Tjänarvillgheten är god. Diskuteras att bilda en krets i Hälsingland.
Östra: Per-Owe O. rapporterade:
Fungerar bra. Saknar förslag till tjänare. Östra har ev. ett förslag på en person som
vän till AA. P-O undersöker.
I samband med regionmötena träffas alltid östra-s servicedelegater ett par timmar
före regionmötet. Ett tips till servicedelegater i andra regioner.
Västra: Sven R. rapporterade:
Genomförandet av landsmötet gick mycket bra.
Ordförande för regionen kommer att rotera ut . Saknas namnförslag till ny.
Södra: Fungerar bra. Servicevilligheten är god.
§ 8 b) Rapporter kommitterna.
Ekonomikommittén: Ingen rapport eftersom det för tillfället råder en vakans.
Balansrapporten till och med augusti är utskickad och allt ser ut att vara under kontroll.
Litteraturkommittén: (Ligger under styrelsen.) Reine rapporterade:
Boken ”Kom till tro” finns på lager.
Skriften ” En gemenskap som fungerar ” har en strykande åtgång.
Beslut: Fler exemplar trycks upp.
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12&12 finns snart i lager igen. Skall läsas in på CD.
Nomineringskommittén: Sten H. rapporterade: Ingen nämnvärd aktivitet.
Anna H. förslagen som medlem i styrelsen för Föreningen AA i Sverige. Detta måste
dock förankras i Östra regionen.
Beslut. Sten H kontaktar Anna H. för information om vad som gäller.
Policykommittén: Sven R. rapporterade:
Ingen nämnvärd verksamhet. Frågan om arbetsuppgifter i policykommittén
återkommer under övriga frågor.
Styrelsen för Föreningen AA i Sverige: Ingen rapport då representant saknas.
Jan B, Södra har Aav personliga skäl avsagt sig alla serviceuppdrag på central nivå.
Informationskommittén: Per-Owe O. rapporterade:
Ett seminarium AA för proffesionella planeras. Ansvarig Ingemar.
Det finns idag 9 grupper AA för unga.
Många frågor till informationskommittén över nätet. Ca 20 per vecka.
Planeras att skriva en kort förklaring till begreppet anonymitet i servicebladet.
Ett informationsseminarium har planerats till 17-18/5 2008.
AA:s handlingsplan kommer att behandlas under det kommande servicemötet.
Rapport WSD: Bodil L. Rapporterade:
Rapporter från både WSD och NSD är skrivna.
Nästa möte för WSD är planerat att gå av stapeln i december.
Europen service letter finns utlagt på nätet för europaservicedelegater.
Det kommer in en del frågor om ALANON från Ryssland.
8 c) Övriga rapporter:
Servicekontoret : Reine J. rapporterade:
Det fungerar bra på servicekontoret.
En viss eftersläpning råder vad gäller beställningar och leveranser.
Från och med 15/9 återgår öppettiderna till vintertid: Fm 9-12. Em 13-16.
Bokförsäljningen under landsmötet inbringade 33000 kr.
Bulletinen: Reine J. rapporterade:
Börje L. avgår ur redaktionen av hälsoskäl. Förslag till ersättare finns.
Antalet prenumeranter har ökat med ca 30 % under senaste året. Antalet
prenumeranter är nu uppe i 1540. Utskickskostnaden har ökat beroende på en
reaktion från postverket vad avser typ av utskick.
Ekonomi/ budget: Ingen rapport beroende på vakans.
Servicekonferensen:
Beslut: Den kommande servicekonferensen planerades in till 11-13 april 2008.
Reine kallar presidiet till arbetsmöte.
Presidiet inbjuds till förtroenderådsmötet i december.
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Servicebladet: Reine J. rapporterade: Inget speciellt att rapportera.
§9

Planering - Servicemötet:
Sten H. gav ett förslag till dagordning för det kommande servicemötet.
Beslut: Förslaget godkändes. Inbjudan med dagordning skickas ut före september
månads utgång. Ansvariga: Sten H. och Sven R.

§ 10 a) Övriga frågor:
Sammankallande i ekonomikommittén
Förslag Bodil L.
Beslut: Bodil L. valdes.
Ny ordförande i styrelsen för Föreningen AA i Sverige
Förslag Sten H.
Beslut: Sten H. valdes
Vice ordförande i förtroenderådet
Förslag Per-Owe O.
Beslut: Per-Owe O. valdes.
Sammankallande i informationskommittén
Förslag Per-Owe O.
Beslut: Per-Owe O. valdes.
Sammankallande i nomineringkommittén
Förslag Helen W.
Beslut: Helen W. valdes.
Ny ledamot i styrelsen för Föreningen AA i Sverige
Förslag Anders B. Södra regionen.
Beslut: Anders B. valdes.
§ 10 b)Arbetsform i nomineringskommittén
Frågan diskuterades.
Beslut: Helen W. återkommer med förslag till nästa förtroenderådsmöte.
§ 10 c) Arbetsform i policykommittén
Arbetsuppgifter har saknats för policykom. Dock framkom under diskussionerna
att en stor arbetsuppgift är att ansvara för att servicehandboken uppdateras.
Landsmötesfliken är fortfarande tom.
Beslut: Sven R. och policykom. ansvarar för att detta blir gjort.
§ 10 d) Arbetsbeskrivning för drifts- och ekonomiansvariga ur styrelsen för Föreningen AA
i Sverige samt kontorsansvarig på servicekontoret.
Beslut: Skrivningen godkändes med det förbehållet att ”ur styrelsen” ändras till
”i styrelsen” i rubriken.
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§ 10 e) Ev. extra arbetsuppgifter till servicedelegater vi kommande servicekonferens.
Ett förslag som diskuterades var att de olika kommitterna berättar vad de arbetar
med på fastlagda tider under servicekonferensen. Kan vara ett bra sätt att göra
förtroenderådet synligt för AA i Sverige.
Beslut om detta och ev. andra förslag tas vid nästa förtroenderådsmöte
tillsammans med presidiet för servicekonferensen.
§ 10 f) Vänner till AA.
Behandlades under punkt 7 b. De kandidater som närvarade inbjöds att delta i
förtroenderådets möten samt andra aktiviteter i mån av tid fram till kommande
servicekonferens.
§ 10 g) IT –tjänster över webben.
Frågan om IT-tjänsterna över webben kommer att behandlas under servicemötet.
Beslut: Reine J. kontaktar en konsult för att utreda och ge rekommendation till
den fortsatta utvecklingen av hemsidan. Teknisk och ekonomisk.
§ 10 h) Sponsra annat land riktat.
Frågan om riktat sponsorskap mot annat land kan handla om att ge ekonomiskt
bidrag så att man t. ex. kan skicka delegat eller delegater till världsservicemöten.
Beslut: Vid budgetläggningen beaktas frågan ur ekonomisk synpunkt. Beslut tas
vid decembermötet.
§ 10 i) Hur skall förtroenderådet förhålla sig till nya AA-grupper, typ AA in to action.
Efter diskussioner och tolkningar av traditionerna enades förtroenderådet om att
det är inte vår sak att överhuvudtaget ta ställning. ”Närhelst två alkoholister
möts” osv. gäller.
§ 10 j) Mötestider 2008
9-10/ 2. Förtroenderådsmöte
10/4
Förtroenderådsmöte eftermiddag
11-12/4 Servicekonferens
24-25/5 Förtroenderådsmöte
25-27/7 Landsmöte Umeå.
30-31/8 Förtroenderådsmöte
8-9/11 Förtroenderådsmöte + servicemöte
6-7/12 Förtroenderådsmöte.
Vid protokollet
Sten H.
Justeras:
Sven R.

Helen W.
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