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Inbjudan till Servicekonferensen 2007

Inbjudan till alla deltagare på AA i Sveriges sextonde servicekonferens.
Servicekonferensen kommer att hållas 13 - 15 april 2006 på Park Inn, Solna.
Temat för Servicekonferensen: Anonyma men inte osynliga.

Förslag till dagordning 16:e Servicekonferensen
Fredag den 13 april kl 14.00

1 Förtroenderådet hälsar välkommen och öppnar den Sextonde Servicekonferensen. De Tolv
Traditionerna samt de Tolv Koncepten läses.
2 Fortsatt ledning av Konferensen överlämnas till
konferensordföranden. Riktlinjerna för Konferensen samt Urkunden läses.
3 a) Inbjudna gäster hälsas välkomna
   b) Konferensdeltagarna presenterar sig
   c) Genomgång av röstnings- och 		
beslutsförfarande
4 a) Godkännande av utsänd kallelse samt
dagordning
   b) Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
   c) Val av två rösträknare
5 Godkännande av protokoll från SK 2006
6 Övriga frågor anmäles. Skriftligt.

Innehåll
Innehåll
* SK2007
- inbjudan
- dagordning
- allmänt
- motioner
* Rapport från
19:e WSM
* Mötesändringar
* Frivilliga bidrag

7 Konferensens huvudtema: Villighet till förändring. Talare: Kerstin E, Umeå

10 Godkännande av rapporter enligt punkt 9
   a) Regionerna
   b) Förtroenderådet
   c) Styrelsen för AA i Sverige
   d) Världsservicedelegater
   e) Nordiska delegater
11 Information om Landsmötet 2006/AA 50 år
12 Genomgång av arbetsuppgifter till de utskotten:
* Motionerna
* Handlingsplan Temadag grupper/kretsar 		
(Bordlagt från SK2006, se protokoll §16 sid 21)
* Projektgruppens förslag
* Konferensens tema
* Handllingsplanen
* Servicedelegat uppdrag enl SK2006 § 11 b)

Lördag den 14 april kl 09.00
13 a) Ekonomisk redovisning
     b) Revisorerna har ordet

14 a) Val av Vän till AA
     b) Val av övriga ledamöter i Förtroenderådet
     c) Val av arrangör för Landsmötet 2008

8 a) Namnförslag till ordförande, vice ordförande
och sekreterare till den Sjuttonde Servicekonferensen (val se § 17a)
   b) Förslag till huvudtema till den Sjuttonde
Servicekonferensen (val se § 17b)
   c) Förslag till arrangör av Landsmötet 2008
(val se § 14 c)
   d) Namnförslag på Vän till AA till Förtroenderådet (val se § 14 a)
   e) Namnförslag på övriga ledamöter till Förtroenderådet från Övre norra, Mellersta och Östra
regionerna (val se § 14 b)
f) Projektgruppens förslag

15 Fördelning på arbetsutskott. Avrapportering i
plenum på söndag.

9 Rapporter
   a) Regionerna
   b) Förtroenderådet
   c) Styrelsen för AA i Sverige
   d) Världsservicedelegater
   e) Nordiska delegater

19 Godkännande av Förtroenderådets verksamhet
  
20 Konferensdeltagarna får uttala sig om den
sextonde konferensen

Söndag den 15 april kl 09.00

16 Presentation av utskottens arbete samt beslut
och uttalanden av Konferensen
17 a) Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare till den Sjuttonde Servicekonferensen
b) Val av huvudtema för den Sjuttonde Servicekonferensen
18 Övriga frågor besvaras

21 Avslutningsanförande av Förtroenderådet
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Resor
Delegaternas resor kommer att ersättas efter Konferensens slut.
Förtroenderådet och Konferenspresidiet vill vädja om att delegaterna håller nere kostnaderna för resor genom t e x samåkning
och utnyttjande av rabattbiljetter på tåg och flyg.
Förberedelser
För att uppnå ett effektivt utskottsarbete uppmanas delegaterna
att i god tid sätta sig in i konferensmaterialet. De äldre delegaterna bör vara förstagångsdelegaterna behjälpliga och sätta dem
in i hur Konferensen arbetar.
Konferensledning
Presidiet, som består av Anna-Lena L Övre norra, Sigge L, Mellersta och Åsajohanna B, Södra regionerna står till förfogande för
ytterligare information och frågor. De kan nås via Servicekontoret.
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Arbetshäftet
Arbetshäftet, inklusive ekonomiska rapporten och bokslutet för
2006 beräknas att skickas ut till Konferensens deltagare den 4 mars.
Till Konferensen inbjuds:
• med rösträtt
* landets 21 servicedelegater,
* Förtroenderådet,
* representant för anställda vid Servicekontoret
• utan rösträtt
* Internationella delegater
* Bulletinen
* Ledamot från styrelsen för föreningen AA i Sverige
* Auktoriserad revisor och föreningsrevisor
* Inbjudna gäster från våra grannländer
Välkomna hälsar
Konferenspresidiet och Förtroenderådet

Motioner inkomna till Servicekonferensen 2007
Motion 1
Anonyma Alkoholisters elfte tradition
Den svenska översättningen av elfte traditionen (korta
versionen) fått ett tillägg nämligen ”och TV” på slutet.
På engelska: Tradition Eleven: ”Our public relations
policy is based on attraction rather than promotion;
we need always maintain personal anonymity at the
level of press, radio and films.”
På svenska: Elfte Traditionen: ”Vår kontakt med
allmänheten är baserad på rörelsens egen kraft snarare
än på direkt propaganda. Vi bör alltid iakt-taga personlig
anonymitet i förhållande till press, radio, film och TV.”
Föreslår att orden ”och TV” ska avlägsnas från svenska
översättningen av Elfte traditionen.
Tomas E, GSR AA Bodengruppen.
¤¤¤¤¤
Motion 2
Inbjudan till officiella AA i berörda länder
När AA i Sverige bjuder in observatörer från andra
länder till Servicekonferansen så borde ni se till att
vända er till officiella AA i berörda länder och inte till
någon utbrytar grupp som nu senast år 2006. Då var
det Bills vänner från Finland. I annat fall kan det tolkas
som att AA i Sverige vill medverka till att splittringen
inom AA i Finland ökar, eller hur?
Frank Värmdö AA Grupp
¤¤¤¤¤

+

Motion 3
Utestängd
AA är nummer ett bland världens organisationer att
bokstavligen och bildligt hålla alla dörrar öppna för vem
som helst. Men det innebär inte, att alla medlemmar
och nykomlingar släpps in på våra möten och andra
sammankomster.
I brödtexten till en av våra Traditioner står det, att
förbudstänkandet bland tidiga medlemmar lämnade

in så många förslag till olika slags förbud, att den blev
minst en mil lång. Men när den mils-långa listan hade
bearbetats slopades den helt!. En naken Tredje Tadition
kom till. Den som säger, att ”Det enda villkoret för
deltagande i AA är en önskan om att sluta dricka”.
(10:e uppl 12x12)
Programmet jämför alkoholism med allergi. En
mycket bra jämförelse. Vi alkoholister tål helt enkelt
inte alkohol, precis som en pollenallergiker inte tål
pollen. Därför försöker vi att skydda oss själva och
pollenallergikern.
Inom Gemenskapen finns det många allergiker av
olika slag, men respektlösa medlemmar bryr sig inte
om det! De kommer till AA-mötena med hundar
och andra små trevliga djur utan att en sekund tänka
på konsekvenserna. ”Men den – hunden – är ju så
gullig och snäll”. Vad nu det har med att göra med
att en medlem är allergisk mot exempelvis pälsdjur?
Självklart inte det minsta!
Den fina damen med parfym och den elegante herren
med rakvatten är inte bättre än hundägarna. De liksom
hundägare stänger ute allt fler medlemmar från att
delta i mötesverksamheterna. Och många medlemmar
har inte mod, att säga till dessa respektlöst medlemmar,
utan stannar hemma eller lämna mötena.
Återkommande uppmaningar hjälper inte. Tvärtom!
Återstår då att Servicekonferensen 2007 beslutar
om ett förbud! Mot att ta med sig hundar och andra
pälsdjur till olika typen av möten och sammankomster.
Vidare att samma förbud även gäller parfymerade
damer och herrar.
AA-Landalagruppen föreslår SK2007:
* att besluta om att ingen medlem får utestänga en
annan medlem, från att delta i AA:mötesverksamhet.
Exempelvis genom att komma parfymerad, gäller man
som kvinna, eller tillsammans med pälsdjur av något
slag till AA-möte, konvent eller andra gemensamma
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AA-aktiviteter.
* att servicekontoret får till uppgift att trycka och
distribuera bordsryttare till samtliga grupper inom
landet.
AA-Landalagruppen/gm Åke G
¤¤¤¤¤
Motion 4
Ändring i Ingressen
Vi i Fyrisgruppen, Uppsala undrar om det går att ändra
i Ingressen.
Det står: Vårt enda huvudsyfte är att HÅLLA oss
nyktra och hjälpa andra att uppnå nykterhet.
Ändra till: Vårt enda huvudsyfte är att FÖRBLI
nyktra osv....
Originalversionen låter ju: to STAY sober
Fyrisgruppen Uppsala/gm Bitte B; Jack S m fl
¤¤¤¤¤
Motion 5
Informationen av Telejouren på AA:s hemsida
Vi vill att informationen om AA:s Telejour, på AA:s
hemsida, www.aa.se inledningsvis ändras till:
”Ring Telejouren och tala med en nykter alkoholist,
så får du veta mera.”
Anledningen till ändringen är att före hemsidans
tillkomst hade vi 4 200/samtal/år, men året efter
hemsidans införande sjönk antalet samtal till 2 300/år.
Vi tycker att 12:e stegsarbetet (en nykter alkoholist
pratar med en aktiv alkoholist) inte får komma bort i
dessa tider av mediabrus och det allt mer ökande flöde
av information i TV, radio och på internet. De personliga
mötena alkoholister emellan är grunden i AA.
Telejouren i Östra regionen
¤¤¤¤¤
Motion 6
Nykterhetstid för inval i FR
Förtroenderådet (FR) hemställer, att medlem som väljs
till FR, har 10 års obruten nykterhet.
Genom att genomföra detta anpassar vi oss till
internationella krav och stärker vårt eget FR.
Förtroenderådet
¤¤¤¤¤
Motion 7
Tidsintervallen för Landsmöten
FR föreslår att från och med 2011 (AA:s 55
årsjubileum i Sverige) hålls Landsmöten (LM) med
en intervall av fem år framöver, och blir så kallade
”Jubileumslandsmöten”.
Skälet härtill är att nuvarande LM möten som hållits
varje år har tappat attraktionskraft på grund av en ökad
mängd stormöten i Sverige. Som en följd härav, har de
senast årens LM, givit negativt resultat och mindre antal
besökare. Enda undantaget är 50års-jubileumet i Karlstad.
där många kom och ville vara med och fira 50 år.
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FR anser att det är bättre med fler deltagare på LM,
och dessutom känns det stora arbetet som läggs ner av
Regionerna mer meningsfullt.
Förtroenderådet
¤¤¤¤¤
Motion 8
Broschyromslagen
AA:s broschyrer har ju tjocka pappomslag. Detta
medför dyrare portokostnader, än om vi i stället gjorde
tunna pappersbroschyrer. Se de danska broschyrerna.
Denna synpunkt framfördes av ansvarig för Malmöoch Lundakretsens telefonjour, som ju skickar en del
informationsmaterial till de hjälpsökande. Vår önskan
är att servicekonferensen även tittar över om detta kan
vara av intresse för AA Sverige. Det handlar också i
slutändan om att föra budskapet vidare, som vi ser det.
Susanne L, ordf Malmökretsen
¤¤¤¤¤
Motion 9
Icke alkoholrelaterade delningar
På kretsmöte lördagen den 06-11-11 dryftade närvarande grupprepresentanter frågan hur AA ska hantera
delningar, som tar upp tablettmissbruk, personligt
fixerade tankar, tekniska allehanda förklaringar, ej
relaterade till alkohol.
Dessa delningar kan ta upp mer än halva mötestiden.
Jag känner att för den enskilda personen kan detta
vara viktigt, men delningen följer inte den texten Blue
Card förordar.
Jag förstår att det är upp till mötesledaren att själv
avgöra, när en person som delar på ett icke för AA
godtagbart sätt ska avbrytas.
Med tanke på att det nu för tiden förekommer
blandmissbruk av allehanda slag och psykotiska
sjukdomar, kan jag som mötesledare för gruppen ej
helt avgöra om avbruten delning skadar den person,
som delar på ovan nämnda sätt.
Blue Card återföljs inte i delningar idag på ett sätt,
som det från början var tänkt.
Avsikten med denna motion till Östra regionen är
följande, jag vill få riktlinjer och direktiv till hur detta
ska hanteras:
1) Skapa riktlinjer för grupper inom AA vad en AArelaterad delning avser. Ge klara direktiv för hur icke
alkoholrelaterad delning ska stoppas.
2) Ge skriftliga förslag till AA-grupper att informera
om att alternativ finns samt, hur detta delges den
person som har behov att prata och dela, men inte
delar om alkohol?
3) Klargöra att mötesledare måste befinnas vara nykter
alkoholist och ingenting annat
Bosse, Handengruppen
¤¤¤¤¤
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Rapport från det nittonde Världsservicemötet i Malahide, Irland, 15 - 19 oktober 2006
Det främsta syftet för världsservicemötet är det
samma som för all AA-verksamhet, nämligen att föra
budskapet om tillfrisknande vidare till alkoholisten
som fortfarande lider, varhelst han/hon må befinna
sej i världen och vilket språk han/hon än må tala.
Världsservicemötet är ett forum där delegater från
hela världen delar erfarenheter, styrka och hopp med
varandra.
Mötet hålls vartannat år och alternerar mellan New
York och andra länder. Irland stod således som värd
för detta möte och nästa möte blir i New York 2008.
Temat för detta världsservicemöte var Anonymous,
But not invisible (Anonyma, men inte osynliga).
56 delegater från 41 länder var representerade,
varav dock några delegater representerade en zon.
Exempelvis representerade delegaten från CentralAmerika, södra zonen; Costa Rica, Nicaragua och
Panama och Syd-Afrika hade endast en delegat.
Indien, Ukraina, Malta och Venezuela deltog för
första gången. Det officiella språket är engelska, med
simultantolkning till spanska och japanska. Bodil
Lund och Rolf Carlsson representerade Sverige.
Efter sedvanlig registrering inleddes mötet på
söndagen med ett Red Ball meeting, dvs en röd boll
kastas ut i den ring som delegaterna bildat, och den
som fångar bollen är den som ska dela. Och de flesta
fick tillfälle att dela med sej av glädjen över att få
deltaga i detta världsservicemöte.
Varje dag redogör några länder lite kort för det
viktigaste som skett inom AA i deras land, highlights, och för Sverige gjordes detta av Bodil.
Huvudanförandet som skrivits av Boris Sjöstedt från
fransktalande Europa, lästes upp av Marylou Claviez
och behandlade temat, Anonyma, men inte osynliga.
Boris hänvisade till våra traditioner, som uppmanar
oss att sätta princip före person. Därför, menade
han, står det klart, att anonymiteten är avsedd för
medlemmarna inte för gemenskapen. Detta kan
dock skapa osäkerhet, inte endast för vissa AAmedlemmar, utan inte minst för icke-medlemmar,
som oftast inte blir korrekt informerade. Han
hänvisade också till vad Bill W. föreslog som gränser
för anonymiteten, nämligen att eftersträva största
möjliga dragningskraft.
I anförandet nämndes flera exempel på kontakter
med reportrar från pressen och inte minst olika
nationella radiostationer. En reporter från Radio

France International (RFI) som sänder via kortvåg
över hela världen, gjorde ett radioprogram i samband
med ett nationellt konvent i Versailles. Reportern
togs med till ett öppet möte, så att hon skulle kunna
banda tre olika delningar. Resultatet blev ett 20
minuters program helt tillägnat AA som sändes i
fransktalande Afrika och som också hänvisade till
kontakter. Två dagar senare, kom det ett e-mail från
en veterinär i Bamako, huvudstad i Mali, som hade
alkoholproblem. Han sponsrades ett tag regelbundet
av den internationella kommittén i Frankrike över
telefon, fick sej tillsänt litteratur och på detta sätt
startades AA i Mali, där det nu finns ett möte i
Bamako varje onsdag kväll.
Världsservicemötet har fyra stående kommittéer:
• Agenda
• Litteratur/utgivande
• Policy/beslut om nya deltagarländer/ekonomi
• Arbeta med organisationer/övriga
Agendakommittén har ansvar för tema inför världsservicemötet 2008 i New York. Man diskuterar
och föreslår också teman för work-shops och
presentationer.
Temat för nästa världsservicemöte blir ”Service
– Gratitude in Action”, Service – tacksamhet i
handling.
Kommittén rekommenderade bl a följande
teman för presentationer/diskussioner för nästa
världsservicemöte:
• Hur uttrycker jag min tacksamhet i AAservice?
• Olika vägar för unga att identifiera sej och
känna sej hemma i AA
• Tillväxt och förändring i världen
• Sponsorskap i service, före, under och efter
ett uppdrag
I Litteraturkommittén diskuterades den
internationella litteraturfonden, kostnader för
översättning av bl a Stora Boken och översättning
av rapporten från världsservicemötet. Glädjande
nog kunde många delegater rapportera om
ökande intresse för att lämna bidrag till denna
fond, däribland Sverige. Beträffande översättning
av rapporten från WSM, som någon föreslog
skulle göras genom GSO i New Yorks försorg, så
rapporterade de flesta delegater att översättningen
av hela eller delar av denna rapport låg på
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världsservicedelegaterna, som sedan distribuerade ut
dessa till de olika serviceorganen.
Till Policykommittén hade Sverige lämnat
in en motion beträffande rotationen för
värlsservicedelegaterna, suppleanterna och antalet
möten en delegat har rätt att deltaga i. Glädjande
nog gick kommittén på vår linje och det blev sagt,
att varje land ansvarar för att fatta skäliga beslut
beträffande rotationen av världsservicedelegaterna,
varvid hänsyn måste tas till AA´s principer om
rotation och princip före person. Man konstaterade
också att det idealiska är att ett land skickar en
förstagångsdelegat och en andragångsdelegat. På
detta sätt kan den som är andragångsdelegat sponsra
in förstagångsdelegaten.
Kommittén rekommenderade att minimiavgiften för
deltagande i varje WSM skulle utgöra $ 1.100, vilket
gör det möjligt för större deltagande vid WSM, dvs
inte enbart kan fler länder ha råd att deltaga utan
denna nivå gör det möjligt för en ökad sponsring
mellan länder. Man uppmanade samtidigt de
deltagande länderna att så långt möjligt betala den
fulla kostnaden för delegaterna, dvs $ 4.400, vilket
Sverige gör.
I kommittén för Arbete med andra organisationer/
utomstående diskuterades sponsorskap,
kommunikation, fängelser, att föra budskapet
innanför väggarna, att arbeta med personal på
fängelser, hur attrahera de unga till AA, erfarenheter
med AA-möten on-line, är vi alltför anonyma
eller inte tillräckligt anonyma och hur tar vi
emot nya medlemmar som kommer till AA via
behandlingshem; som synes ett digert program.
Många intressanta delningar och diskussioner ägde
rum i denna kommitté. Bl a framgick att många
delegater har stor erfarenhet av arbete i fängelser och
i många länder har man kommit ganska långt med
att fånga upp de unga i AA. De flesta ansåg att AA
i deras land var alltför anonymt och att mycket mer
skulle kunna göras för att öka kunskapen om AA.
Vi deltog också i tre olika workshops, vilka samtliga
var mycket givande och där vi fick tillfälle att dela
med oss av våra erfarenheter.
Workshop I handlade om New Media
Denna workshop behandlade hur webbsidor,
videor, DVDs etc används i de olika länderna och
de flesta länderna rapporterade att de förmedlar
information via sin webb-sida, såsom e-mailadresser
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till varje avdelning på deras servicekontor och för
varje area. Ett land i Syd-Amerika annonserade
om alla internationella nyheter. AA-mötena listas.
Försäljning av litteratur var inte så utbredd. Bodil
rapporterade, att 65% av Sveriges litteraturförsäljning
sker via webben. Delegaterna var överens om att
användandet av e-mail som kommunikation var ett
mycket värdefullt hjälpmedel.
Workshop II handlade om sponsring in i service
Frågan ställdes: Som sponsor, delar du med dej av
de tre legaten med nykomlingen?
De flesta delegaterna berättade att de först delar
om legatet om tillfrisknande, dvs stegen, med
nykomlingen. Nykomlingen uppmanas att göra
service på gruppnivå och senare uppmuntras
vederbörande till att besöka ett service-möte eller
konvent. Många delegater rapporterade att de
sponsrar en nykomling i alla de tre legaten, men att
de fokuserar på Stora Boken, de tolv stegen och de
tolv traditionerna.
Delegaten från Venezuela berättade att Venezuela
har en tioårig handlingsplan som sponsras av
Colombia och att det första målet är ”att sponsra
nykomlingen”.
Nästa fråga var: Vad gör ditt land för att attrahera
medlemmar in i service?
Många länder redogjorde för workshops och
seminarier såsom Costa Rica, Norge och Mexiko.
Den mexikanska delegaten gav ett tips: Le mer
när du pratar om service! Delegater från de
östeuropeiska länderna rapporterade, att de behövde
hjälp med the basics. AA-medlemmarna behöver
större förståelse för vad ett AA-möte är och vad en
AA-grupp är. AA i Litauen växer och man har två
servicekonferenser varje år där man fokuserar på
ett tema åt gången, en tradition, ett koncept och
ett steg. Stor-Britannien har en årlig traditionsvecka
då varje grupp erhåller ett paket innehållande
information om de tolv traditionerna och ett förslag
till hur grupperna ska arbeta med detta material.
Även USA/Canada rapporterade om workshops och
årliga serviceseminarier.
Ytterligare frågor som diskuterades i denna workshop var ”Har er servicestruktur en kommitté eller
formell process som hjälp till att sponsra medlemmar
in i service?” samt ”Vilken litteratur har ditt land
utvecklat om sponsring in i service?”.
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De flesta länderna har inga speciella kommittéer som
arbetar med frågan om sponsring och samma sak
gällde litteraturen om sponsring. De flesta länderna
rapporterade att man har lite eller ingen litteratur i
detta speciella ämne.
Workshop III handlade om Kommunikationer
mellan länder
Första frågan var: Vilka utmaningar har du erfarit
när det gäller kommunikation mellan länder?
De flesta länder rapporterade om språksvårigheter
bl a finns det i vissa länder många olika dialekter.
Exempelvis talas det i Mexiko 62 språk och ca 100
dialekter! Även i Europa finns det språkbarriärer,
men att det trots allt finns ett gott samarbete mellan
länderna.
Fråga 2: Hur kan kommunikationen mellan länder
förbättras?
Genom goodwill och tillit, deltagande i
zonmöten och översättning av rapporterna
därifrån, veckomöten via Internet och att inbjuda
observatörer till Servicekonferenser, var några av
svaren på denna fråga.
Fråga 3: Vilka speciella områden inom AA i
världen är av intresse för ditt lands servicestruktur?
De flesta delegaterna menade att just sponsring
mellan länderna är den största frågan. Hjälp med att
organisera servicekontor och förtroenderåd. Idéer om
översättning av litteratur, speciellt till dialekter som
talas av olika stammar och hur man för budskapet
vidare till ursprungsbefolkningen. Flera delegater
från Europa delade med sej av sina erfarenheter av
att bygga upp informationskommittéer.
Fråga 4: Dela med dig av hur zon-och
världsservicemötena har varit till hjälp för
gemenskapen i ditt land
Delegaterna rapporterade om att deltagandet i
zonmöten hade bidragit till att utveckla sponsring
land-till-land. De allra flesta delade med sig om
vikten att ta del av olika delegaters och länders
erfarenheter och få inse storheten i vår gemenskap.
Presentationer
Presentationerna är en mycket viktig del av
världsservicemötet och det är andraårsdelegaterna
som håller dessa. Vi fick lyssna till många intressanta
och tankeväckande presentationer. Delegaterna
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rapporterade från zonmötena, som hålls vartannat år.
Man rapporterade således från Sub-Saharan Africa
Service Meeting, European Service Meeting (Bodil),
Meeting of the Americas och Asia-Oceania Service
Meeting. Likaså fick vi höra tre presentationer som
berörde mötets tema: Anonymitet – Vår andliga
grundval, samt över följande teman: Att föra AA´s
budskap vidare, Att överbrygga gapet, där Rolf
talade om AA och behandlingshem, De tre legaten,
Sponsring mellan länder samt Det framtida AA
– vårt ansvar. Vi fick även en rapport från den
internationella litteraturfonden och fick veta, att
de totala bidragen fram till den 18 oktober 2006
uppgick till $768.245,00. AA-litteratur har översatts
till 70 språk och senast har Stora Boken och
broschyrer översatts till turkiska, farsi och bosniska.
Sammanfattning
Hela mötet genomsyrades av glädje och vänlighet
och alla delar med sig frikostigt av sina erfarenheter.
Många länder är nya och har därför fler frågor
än andra. Det känns meningsfullt att vi delegater
från Sverige får dela med oss av våra erfarenheter
och lyssna på andra och lära något nytt om denna
fantastiska gemenskap som heter AA. Det är alltid
ett stort privilegium att få vara Sveriges representant
i ett sammanhang som detta.
2007-01-11
Bodil Lund och Rolf Carlsson,
Världsservicedelegater
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Ändringar i möteslistan efter tryckning av utgåva december 2006.
Aktuell mötesinformation finns under fliken ”Sök AA-möten på vår hemsida www.aa.se
NYA GRUPPER
ESKILSTUNA – AA Grupp 12, Kvarngärdesgatan 1 A
Möten måndag kl 19.30 (Stegmöte Stora Boken).
Tfn: 073-952 18 50.
GÄVLE – AA Into action Gävle, Södra Kungsgatan 12
(KRIS lokal). Möten måndag och torsdag kl 19.00
samt lördag kl 16.00
SKELLEFTEÅ – AA Skeppargruppen, Skeppargatan
11 A, 2 tr. Möten söndag kl 11.00
GRUPPER SOM UPPHÖRT
FILIPSTAD – AA Filipstadsgruppen
GRÄSTORP – AA Grästorpsgruppne
STOCKHOLM/Lidingö – AA Larsbergsgruppen
MÖTESÄNDRINGAR
ARBOGA – AA Arbogagruppen ny mötesadress:
Storgatan 28, ingång längst t höger
BORÅS - AA Boråsgruppen nytt möte söndag kl 10.30
(studiemöte Stora Boken); hemsida www.aaboras.se
ESLÖV – AA Eslövsgruppen nytt möte lördag kl
17.00; måndagsmötet kl 20.30 upphör
GÖTEBORG – AA Centrumgruppen ny webbadress: www.aagbg.se
GÖTEBORG – AA Good Old Timers måndagsmötet upphör
HEMSE – AA Hemsegruppen mansmötet torsdag
upphör
KNISLINGE – AA Knislingegruppen mötesadress
(förtydligande): Församlingshemmet vid kyrkan
(vänster ingång, 1 tr upp)
MALMÖ – AA Bergakungen tfn 070-690 94 92
MALMÖ – AA Professorsgruppen ny mötesadress:
Nydalastigen (Nydalstugan – gula stugan); nya mötestider måndag och torsdag kl 19.00. Fredags- och
söndagsmötena upphör.
MALÅ – AA Malågruppen nytt tfn 076-818 17 74;
samtliga möten är öppna.
NORDMALING – AA Nordmalingsgruppen nytt
möte fredag kl 18.00 (ÖM); onsdagsmötet upphör
OSKARSHAMN – AA Oskarshamnsgruppen nytt
möte lördag kl 11.00 (ÖM)
STOCKHOLM/Djursholm – alla möten är slutna
STOCKHOLM/Farsta – AA Kastanjegruppen nytt
möte onsdag kl 19.00
STOCKHOLM/Vasastan – Into action Sthlm tfn:
073-788 51 05
STOCKHOLM/Vasastan – AA Kvinnogruppen i Vasastan ny mötesadress Sabbatsbergsvägen 22 (Klockhuset); nytt möte torsdag kl 19.30; onsdagsmötet upphör

SVENLJUNGA – AA Svenljungagruppen nytt möte
fredag kl 19.00
TROSA – AA Trosagruppen mötesadressen är Östra
långgatan 79 (ingång Måsen)
TÖREBODA – AA Törebodagruppen nytt möte
söndag kl 19.00; torsdagsmötet upphör
UPPSALA – AA Kom till tro-gruppen onsdagsmötet
upphör
ÄNGELHOLM – AA Ängelholmsgruppen lördagsmötet upphör
ÖREBRO – AA Örebrogruppen nya möten: tisdag kl
12.00 och 19.00 (kvinnomöte); onsdag kl 12.00; torsdag kl 17.45 (YPAA). Söndagsmötet kl 19.00 upphör
OBS:
STOCKHOLM/Vasastan – AA Norrtullsgruppen har
f n möten på tillfällig adress. Se aktuell mötesinformation på www.aa.se eller via jourtelefonen
08-720 38 42.

Ä

ndringar i möteslistan?
Glöm inte att meddela Servicekontoret
om det är några uppgifter i möteslistan som inte
stämmer.
Vi daterar kontinuerligt upp mötesinformationen på vår hemsida.

OBS:
Nästa tryckta möteslista beräknas utkomma
vecka 23. För att få med ändringar måste underlaget ha inkommit senast fredag 11 maj.

Tillfällig ändring av öppettider
på Servicekontoret
Tillfällig ändringar av öppettider enligt följande:
* torsdag 5 april - stänger kontoret kl 12.00
* fredag 13 april - stängt (Servicekonferensen)
* onsdag 16 maj - stänger kontoret kl 12.00
* fredag 18 maj - stängt (”klämdag”)
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FRIVILLIGA BIDRAG

Tiden 24 maj --31 december 2006 har frivilliga bidrag inkommit till Servicekontoret enligt nedanstående sammanställning.

GRUPPER

ALINGSÅS – AA Alingsåsgruppen (20/6) (11/7)(22/8)(8/12)
AVESTA – AA Avestagruppen(30/5)(21/8)(29/11)
BJUV – AA Bjuvsgruppen (22/8)
BODEN – AA Bodengruppen (29/6)(4/9)
BORLÄNGE – AA Mjälgagruppen (24/5)(11/10)
BORÅS – AA Boråsgruppen (4/10)(6/12)
BRANTEVIK/BORRBY – AA Branteviksgruppen (4/8)
DELSBO – AA Delsbogruppn (24/8)
DELSBO – AA Delsbo kvinnogrupp (24/8)
ESKILSTUNA – AA Klostergruppen (13/10)
EKSJÖ – AA Eksjögruppen(24/10)
FAGERSTA – AA Fagerstagruppen (29/9)(10/11)
FALKÖPING – AA Falköping(4/7)
GÄVLE – AA Gavlegruppen (7/8)(8/12)
GÄVLE – AA Sinnes-Brogruppen (30/10)
GÖTEBORG – AA Frekriksgruppen(24/10)
GÖTEBORG – AA Göteborgsgruppen(31/5)
GÖTEBORG – AA Marklandsgruppen(30/11)
GÖTEBORG – AA Vårvädergruppen(10/7)
HALMSTAD – AA Flinta/Gnistagruppen(26/7)
HEBY – AA Hebygruppen (22/9)
HELSINGBORG – AA Råågruppen (29/5)
HELSINGBORG – AA Öresundsgruppen(30/5)(31/10)
HEMSE – AA Hemsegruppen (19/10)(26/10)
HOFORS- AA Hoforsgruppen (21/11)
HUDIKSVALL- AA Vindangruppen (13/11)
HUSUM – AA Husumgruppen ( 28/9)
HÖGANÄS – AA-Höganäsgruppen (12/7)(31/10)
HÄSSLEHOLM – AA Hässleholmsgruppen (21/6)
HÄRNÖSAND – AA Härnösandsgruppen (7/6)(27/6)(6/9)(13/10)
JÖNKÖPING – AA Citygruppen (9/6)(2/10)(1/12)
KALMAR – AA Kalmargruppen(3/7) (26/7)(13/9)(29/12)
KRAMFORS – AA Kramforsgruppen((31/10)
KRISTIANSTAD – Hemgårdsgruppen(31/10)
KOPPARBERG – AA Kopparbergsgruppen (22/6)
KUNGSBACKA – AA Västergruppen (8/8)(1/12)
KUNGÄLV – AA Kungälvsgruppen (26/6)(2/10)(27/12)
LANDSKRONA – AA Landkronagruppen (30/10)
LINKÖPING – AA S:t Larsgruppen(1/6)(1/9)(2/11)(1/12)
LULEÅ – AA Varvsgruppen (12/9)(29/9)(1/12)
LUDVIKA- AA Ludvikagruppen(7/11)
LYCKEBY – AA Lyckebygruppen ( 17/7)
MALMÖ – AA Sjömansgruppen (3/11)(1/12)
MALUNG – AA Skinnargruppen (31/8)
MARIEFRED – AA Mariefredsgruppen ( 13/7) (30/11)
MJÖLBY – AA Mjölbygruppen (5/7)
MÖLNDAL – Mölndalsgruppen (24/5)(22/6)(27/6)(30/8)(14/11)(27/12)
NORRKÖPING – AA Borgsgruppen (29/9)
NÖDINGE – AA Alegruppen (5/10)
NÄSSJÖ – AA Nässjögruppen (29/8)
OLOFSTRÖM – AA Olofströmsgruppen (26/5)(26/9)
OSKASHAMN- AA Oskarhamnsgruppen(24/11)
OSKARSTRÖM – AA Vita Bron-gruppen(13/10)
OXELÖSUND- AA Fyrengruppen(1/12)
SIMRISHAMN – AA Hamngruppen (5/6) (30/10)
SKANÖR – AA Skanör/Falsterbogruppen (29/5)(9/8)(6/10)(20/11)(21/12)
SKELLEFTEÅ – AA Skelleftegruppen (1/9)
SUNDSVALL – AA Skönsbergsgruppen (21/7)
SÄTER – AA Säter 12:an (19/9)
SÖLVESBORG- AA Möllebacksgruppen (8/12)

TROSA – AA Trosagruppen (1/9)
VELLINGE – AA Vellingegruppen (8/8)(19/12)
VISBY – AA Skrubbsgruppen(26/5)(13/10)
VÄSTERÅS- AA Koppargruppen (5/12)
ÅSTORP – AA Åstorpsgruppen (22/8)
ÄNGELHOMSGRUPPEN – AA Ängelhomsgruppen
(25/10)(28/11)(20/12)
ÖRSJÖ- AA Örsjögruppen ( 24/11)
ÖSTERSUND – Östersundsgruppen(3/7)(7/11)
THAILAND – Skandinaviskagruppen i Pattaya (9/8)
Stockholmsgrupper
Akallagruppen (8/6)(29/6) (BG 29/6)
Björkengruppen (25/8)(29/12)
Brommagruppen (2/6)(6/7)(31/8)(26/10)(1/12)
Björkhagen- Björken-gruppen (26/5)
Ekerögruppen (8/6)(21/8)
Högdalsgruppen (31/10)
AA för Kvinnan (29/12)
Lunchgruppen, Fältöversten (5/10)
Kallhällsgruppen (8/6)
Nya Perspektivgruppen (19/7)(10/10)
Pilträdet (16/8)
Sinnesrogruppen (25/9)( 26/10)
Sollentunagruppen (7/6)(4/7)(8/8)(4/9)(9/10)(9/11)(4/12)
Sojuz-gruppen (23/10)
Upplands Väsbygruppen (31/10)
Vallentunagruppen (5/7)
Vasagruppen (31/5)(27/6) (1/8)(29/8)(28/9)(31/10)(29/11)
Vasalunchgruppen (9/6)(5/9)
Värmdögruppen (30/5)(29/11)(27/12)
Åkersbergagruppen (25/7)(25/9)(24/11)
KRETS
Eldkretsen (15/8)
Göteborgskretsen (31/5)
Krets 5 (25/9)(4/12)
Krets 6 (21/9)
Krets 8 (13/6)(11/9)
Malmökretsen(15/8)(31/10)(4/12)
Mittkretsen (18/8)(20/11)
Sydostkretsen (19/10)(20/11)
Västerbotten (15/9)
REGION
Nedre Norra Regionen (29/5)(1/12)
Södra regionen (8/9)
Östra regionen (2/8)(16/10)
Övre norra regionen (25/9)
KONVENT m m
Landsmötet 2006 (16/8)
Gullbrannakonventet (5/9)
Servicekontoret/Hattpengar (14/6)(23/11)(29/12)
ÖVRIGA
Anders W. (30/11); Heidi S (21/8); Jessica L (2/10);
Kjell B (26/9); Anna-Marit L.(1/11); Max E. (31/5);
Per-Erik J. (9/6)(Tacksamhet); Rolf J (21/8)
Okänd (31/5)(26/7)(1/9)(21/9); Åke D. (25/10)
Bidrag AA-50 års Jubileum
MALMÖ – AA Bellevuegruppen(7/7)

