Anonyma Alkoholister
Förtroenderådet för AA i Sverige
Protokoll från möte Förtroenderådet i Sverige (0801) 2008-02-02—03
Närvarande: Helen W, Sven R, Sten H, Bodil L, Per-Owe O
Inbjudna: Walle S, WSD; Björn Isaksson och Harry Månsus föreslagna som vänner till AA.
Regionsordförande: Lars-Eric E, Östra; Sören F, Södra; Sivert B, Nedre Norra; Per L, Mellersta;
Annika H-F, Västra. Övre Norra ingen representant eller protokoll.

Dagordning
§1

Mötet öppnas
Ordförande Helen W öppnade mötet och hälsade alla välkomna, de Tolv Traditionerna
lästes av Per-Owe O.

§2

Presentation av de närvarande

§3

Val av sekreterare
Sven R utsågs till sekreterare.

§4

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§5

Föregående protokoll
Godkändes och lades till handlingarna.

§6

Genomgång av ”Bibban”
Inkomna mail gicks igenom och kommer att besvaras av Förtroenderådet.
Regionsrapporterna lades till handlingarna.
Regionordförandena lämnar rapport under § 8 a).
Brev från GSO, New York, lästes upp av Bodil L. De tackade för det ekonomiska
bidraget.

§ 7 a)Ordförande för nästa möte
Sven R valdes till ordförande för nästa möte.
b)Harry Månsus är förhindrad att vara med under söndagen. Harry har även en önskan att
avsluta sitt pågående arbete med sin bok under våren och sommaren för att till hösten gå in
i Förtroenderådet om han blir invald som vän till AA under Servicekonferensen i vår.
Förtroenderådet har naturligtvis förståelse för detta.
§ 8 a)Rapporter från Regionordförandena
* Annika H-F från Västra rapporterade att det är tre kretsar i regionen, A- kretsen växer
Regionen har beslutat att ha samvetsmöte på dagordningen på sina möten. Regionrapport
finns att läsa på Regionens hemsida.
* Lars-Erik E från Östra har en önskan att Harry Månsus presenterar sig på Östras
regionmöte. Info kommittén gör ett stort arbete. Östra regionen fungerar bra.
* Sören F från Södra rapporterar att dom har sex kretsar samt YPAA. Växjö söker sin
hemvist. Samtliga tjänarplatser i regionen är ”besatta”. Det finns dock ingen representant i
FR för Södra. Ett par namnförslag kommer. Regionen fungerar bra.
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* Sivert B från Nedre Norra lämnar skriftlig rapport till konferensen senare. Det finns 26
grupper i regionen. Svårt att få yngre in i service, hur får vi dom intresserade? Rotationen
fungerar ”dåligt”. Benne T. och Pekka H. är valda till servicedelegater.
* Pelle L från Mellersta: Det finns tre kretsar och en fjärde på gång. Stort engagemang, samt
många yngre medlemmar. Svårt med namnförslag till tjänar uppdrag.
* Ingen representant från Övre norra. Ej heller någon rapport.
b)Rapport från kommittéer
Ekonomikommittén – Bodil L
* Ej mycket att rapportera. Nästa möte den 4/2 08. Utförligare rapport kommer efter
det mötet.
* Kommittén består av Bodil L samt Britt N. En ny på förslag från södra.
Litteraturkommittén – Sten H
* Inläsningen av Leva Nykter samt 12+12 som ljudböcker är på gång.
* Dagliga reflektioner är snart färdigredigerad för nytryck.
* Ny möteslista för 2008 är i antågande, nytt pris 20 kr.
* Tjänare behövs till Litteratur kommittén.
Nomineringskommittén – Helen W
* Arbetar med att få struktur på kommittén.
Policykommittén – Sven R
* Arbete pågår med landsmötesrekommendationer, Annika M har samlat in några
aktuella Guidelines som skickas till berörda kommittéer för kommentarer/återkoppling.
* Åke S arbetar med en lista på AA uttryck och begrepp.
* Policykommittén arbetar med ett förslag till servicebladet.
* Kommittén behöver flera tjänare.
Informationskommittén – Per-Owe O
* Det finns f n endast fyra tjänare i kommittén, det behövs flera.
* Seminarieverksamheten fungerar bra.
* 9/2 08 Work-shop i Kristianstad.
* YPAA aktiva med info.
* Fortgående möten på kriminalvårdsanstalter.
Styrelsen för föreningen AA i Sverige – Sten H
* Anna H ingår i Styrelsen från och med 2008-01-01.
* En väl balanserad årsredovisning vad gäller det ekonomiska resultatet.
* Arbetet med förvaltnings och verksamhetsberättelse pågår, överlämnas i samband med
årsmötet.
* Vad gäller IT över webben fortgår arbetet i arbetsgruppen. Offerter kommer att begäras
baserat på det offertunderlag som håller på att tas fram.
WSD – Bodil L
* Rapport från 14:e ESM finns att läsa i servicebladet 1-2008.
* Bodil L skall besöka Mellersta regionen på nästa regionmöte.
Servicekontoret – Sten H
* Fungerar bra
* Servern samt Reines dator har börjat fungera igen,
* Martha Dereskogh slutar sin tjänst hos AA i Sverige den 1 mars. Förtroenderådet sänder
ett ifrån hjärtat varmt tack för den tid som varit, samt önskar allt gott i framtiden.
* Ann-Katrine Larsson provanställs under sex månader som redovisningskontorist vid
Servicekontoret från den 11 februari
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* Inköp av packbord, möblemang till konferensrummet, laptop och projektor är gjort.
* Ny postbox kommer att förhyras på Postcenter vid Folkungagatan - närmare kontoret än
tidigare.
c) Bulletinen – Sten H
* Bulletinen fungerar bra
* prenumerationerna har ökat vilket är glädjande.
d) Rättelse till föregående protokoll
Från Eva K-E, NSD det skall vara Nordiskt Möte, ej Servicekonferens.
§9

Servicekonferensen
Rapporterna till arbetshäftet skall ha inkommit till Servicekontoret senast 2008-02-29.

§ 10 Kvarvarande samt Övriga frågor
a)Kostersättning till FR-medlemmar på FR-möten
Beslut: Bordlades, frågan bör diskuteras mera.
b)FR sänder ett svar till AA-gruppen Into Action i Borås.
c) Översyn av kommittéernas arbetsbeskrivning, pågående arbete.
d)AA Great Britain inbjudan till sin Servicekonferens.
Beslut: FR vill avvakta till nästa år, dels med tanke på kostnadsläget, dels beroende på att
det är mer givande för alla parter om det är två deltagare.
e)Servicebladet utkommer med nytt nr efter Servicekonferensen.
f)Rättelse i FR´s protokoll 1-2 september 2007, §10 i)
”Hur ska förtroenderådet förhålla sig till nya grupper, typ AA into action?”.
En medlem hade inkommit med denna fråga, varför den togs upp till diskussion.
Efter diskussioner och tolkningar av traditionerna enades förtroenderådet om att det är inte
vår sak att överhuvudtaget ta ställning. ”Närhelset två alkoholister möts...” osv gäller.
§ 11 Nästa möte
Årsmöte – 2008-03-08 kl 13.00
FR- möte – 2008-03-09 kl 09.00
§ 12 Avslutning
Helen W avslutade mötet med att tacka alla för ett givande möte.
Sinnesro bönen lästes.
Sekreterare

Sven R
Justeras

Sten H

Bodil L
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