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Hålltider m m inför Servicekonferensen 2011
Vid Förtroenderådsmötet 28 - 29 augusti beslutades följande viktiga hålltider
m m för SK2011:

Tid: 8 - 10 april 2011
Plats: Park Inn Hotell, Solna
Tema: Tillfrisknande har inga gränser

Viktiga datum inför Konferensen:

1 december Förslag/motioner skall vara inkomna till Servicekontoret. Dessa 		
		
		
		

behandlas av Förtroenderådet och publiceras tillsammans
med inbjudan och preliminär dagordning i ett Serviceblad innan
15 januari 2011.

31 januari

Verksamhetsrapporter från regioner, Förtroenderådet, Styrelsen
för Föreningen AA i Sverige och internationella delegater skall 		
vara inkomna till Servicekontoret. Servicedeleget ansvarar för att
regionens rapport inkommer till Servicekontoret.För att materialet
skall vara lätttillgängligt ber vi er att begränsa rapportens längd till
två A4-sidor. Skicka gärna in underlaget digitalt (word-format).

31 januari

Namn och adress på deltagande servicedelegater, samt suppleanter,
från varje region skall vara inkommet till Servicekontoret.
Konferensavgiften, 4.500 kr per deltagare, skall vara inbetald på
Servicekontorets PlusGirokonto 70 94 25-3 eller bankgirokonto
5783-9383.

7 mars

Arbetshäfte med dagordning, rapporter (inkl ekonomisk rapport
och bokslut för 2010) och förslag/motioner utsändes till
Konferensens deltagare samt servicedelegatsuppleanter.		
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Om motioner

Motioner till Konferensen ska förses med tydlig avsändare, namn, adress och telefon
(behandlas anonymt) så att eventuella frågor eller kompletteringar till motionen kan göras.
Författa motionen enkelt, kortfattat och tydligt och på ett sådant sätt att Konferensen
kan besvara och behandla den. Det finns två typer av motioner; beslutsmotioner där
konferensen föreslås ta beslut i en fråga samt diskussionsmotioner där konfrensen
föreslås ta upp en fråga till diskussion. När det gäller beslutsmotioner bör dessa
avslutas med ett tydligt yrkande - förslagsvis formulerat med en eller flera ”att”satser. Det är Förtroenderådet som avgör vilka motioner som går till konferensen.
Motioner utan avsändare eller som innehåller personangrepp och inte
sätter princip före person, behandlas inte. Motioner kan skickas per brev,
fax eller e-post till Servicekontoret. Märk kuvertet ”Motion till SK2011”.
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Deltagare på Konferensen
Med rösträtt:

21 st servicedelegater från de sex regionerna, se
fördelning nedan
9 st från Förtroenderådet (max)
1 st från personalen vid Servicekontoret

Utan rösträtt:

Internationella delegater
Representant från:
* Styrelsen för föreningen AA i Sverige
* Bulletinen
Utländska gäster (från Nordiska länderna)

Delegatsfördelning

Då har vi kommit till årets uträkning av hur det
totala antalet delegater skall fördelas per region.
Konferensen har beslutat om 21 delegater, vilket
innebär att varje delegat representerar 21,57 grupper.

Antal grupper i Servicekontorets databas per den
7 september 2010:
Övre norra regionen
Nedre norra regionen
Mellersta regionen
Östra regionen 		
Västra regionen
Södra regionen 		

30
30
78
161
66
88

grupper
grupper
grupper
grupper
grupper
grupper

SUMMA 			

453 grupper

Fördelningen av antalet delegater görs utifrån
antalet grupper per region, dock säger riktlinjerna
att ingen region får ha färre än två delegater
och ingen region fler än en tredjedel av samtliga
delegater. Det innebär att vi får följande fördelning:
Övre norra regionen
2 delegater
Nedre norra regionen
2 delegater
Mellersta regionen
3 delegater
Östra regionen 		
7 delegater
Västra regionen 		
3 delegater
Södra regionen 		
4 delegater

SUMMA 			

21 delegater

Konferenspresidium 2011

Janne B, Östra regionen, ordförande
Lennart P, Västra regionen, vice ordförande
Johan L, Västra regionen, sekreterare
Pekka H, Nedre norra regionen, vice sekrterare
Presidiet kan nås via e-post: sk2011@aa.se eller
via AA Servicekontor.
Mer information om Konferensen publiceras
löpande på vår hemsida www.aa.se (under fliken
”För medlemmar”).

Aktiva informationskommittéer
viktig del i AA:s expansion.
FRIK, FR:s informationskommitté, har med
stor tillfredsställelse sett att antalet aktiva
informationskommittéer i Sverige växer. Det är
ett otroligt viktigt arbete att sprida information
om vad AA är och inte är till allmänheten. Det
trägna arbetet med att informera på skolor och
arbetsplatser har med all säkerhet givit en klart större
medvetenhet om AA hos allmänheten. Säkert har
det fått många alkholister som fortfarande lider
att komma till AA via anhöriga eller andra som
genom offentlig information, som vi kallar det,
fått veta var AA finns. Med all säkerhet är många
av dem nyktra idag. Budskapet har förts vidare...
I FRIK försöker vi stödja informationskommittéer
runt om i Sverige. Vi håller också vår hemsida
uppdaterad
med
aktuell
information.
Tyvärr finns en del gammal och kanske
oriktig
kontaktinformation
på
hemsidan
om
aktiva
informationskommittéer.
Vi
vill därför be alla er som gör service i en
informationskommitté att maila er kommittés
uppgifter till servicekontoret på service@aa.se
Det vi skulle vilja ha in är:
* Namnet på er informationsgrupp
* Grupp, krets eller region som kommittén
tjänar
* Adress (om det finns)
* Telefon
* mailadresss (om det finns)
Vi kommer att uppdatera hemsidan med
de uppgifter som kommer in så den blir
helt aktuell. Om någon av er vet om att en
informationskommitté som funnits har somnat
in är vi tacksamma för en mail om det också.
Vi tackar er allra ödmjukast för hjälpen på förhand.
För FRIK, Gunnar M
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Seminarier för AA och kyrkans proffs
Från första stund odlade AA:s pionjärer kontakter
med media och professionella inom läkarkåren
och kyrkan. Bill Wilson gjorde det helt klart
att det var tack vare media och vänner bland
professionella som AA nådde så många lidande på
så kort tid i USA. Det har dock visat sig svårare att
få samma kontakt och förtroende i andra länder.
Vid AA:s OI-möte i Mariefred våren 2009 togs
ett nytt initiativ, nämligen ett möte mellan AA
och kyrkans professionella på en plats med stort
förtroendekapital – Teologiska Högskolan Stockholm
(THS). I slutet av januari 2010 ägde ”testseminariet”
rum med sextio deltagare från Stockholm, tjugo från
AA och fyrtio från kyrkans anställda. Nu inbjuder
THS folk från hela landet till ett nytt seminarium
den 28-29 januari 2011. Det finns 8-10.000 präster,
pastorer och diakoner utspridda över Sverige och
inte minst diakonerna möter ofta missbrukare.
Det fanns en oro före ”testseminariet” att den viktiga
rågången mellan AA och kyrkan skulle suddas ut. Efter
rektor Owe Kennerbergs välkomsthälsning tände därför
Harry Månsus (vän till AA) ett ljus som hela tiden
skulle påminna alla om konferensens enda agenda – hur
vi når fler lidande alkoholister enligt AA-grundarnas
motto: Samarbete, men inte sammanblandning.
Direkt efter seminariet ägde utvärderingar rum på
olika håll och gensvaret visade sig mycket positivt,
några talade rent av om ett ”historiskt genombrott”.
Under fredag kväll (kl 17.00-20.30) får deltagarna
lyssna till AA:s offentliga information med inströdda
livsberättelser som inte lämnar någon oberörd. På
lördagen talar Harry Månsus om AA:s historiska
källflöden i Oxfordgrupperna, läkaren Ingemar Sköld
om alkoholism och den nya hjärnforskningen samt
Larsåke W Persson, själavårdsutbildare på THS och i
S:t Lukas som också skrivit en bok om Sinnesrobönen.
Alla som medverkar gör det ideellt, men deltagarna
betalar för fika, lunch och en mindre lokalhyra. Direkt
efter seminariet arrangerar FRIK (Förtroenderådets
informationskommitté) en Workshop om hur AA kan
nå ut till unga, media och andra professionella (utöver
kyrkan). Tidpunkten är vald för att kunna dra nytta
av erfarenheterna under THS-seminariet och för att
få ner resekostnaderna genom samordningen. THSprogrammet finns på www.aa.se under Nyheter och
information om FRIK:s Workshop kommer senare.
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Frivilliga bidrag

Under tiden 17 maj – 7 september 2010 har
frivilliga bidrag inkommit till Servicekontoret
enligt nedanstående sammanställning.

GRUPPER
Alingsås – AA Alingsåsgruppen(3/6)(5/7)
Alvesta – AA Alvestagruppen(31/5)(29/6)(30/8)
Billingsfors – AA 10 Stepgruppen(20/8)
Björklinge – AA Björklingegruppen(20/8)
Brunflo – AA Brunflogruppen(30/6)
Eskilstuna – AA Carlagruppen(26/5)(30/8)
Eskilstuna – AA Södergruppen(1/9)
Falsterbo – AA Skanör/Falsterbogruppen(12/7)(3/8)
Gimo – AA Bruksgruppen(25/8)
Grums – AA Grumsgruppen(23/7)
Gävle – AA Gavlegruppen(23/8)
Göteborg –AA Marklandsgruppen(26/5)(24/6)(30/7)(25/8)
Göteborg – AA Oscar Fredriksgruppen(24/6)
Habo- AA Hagogruppen(2/9)
Hallsberg – AA Tillfrisknandegruppen(1/7)
Helsingborg – AA Tågagruppen(1/7)
Hemse – AA Hemsegruppen(5/8)
Hässleholm –AA Hässleholmsgruppen(31/5)(6/7)(2/8)(6/9)
Höganäs – AA Höganäsgruppen(19/8)
Höllviken – AA Höllvikengruppen (6/9)
Höör – AA Höörsgruppen(7/6)
Jönköping – AA Citygruppen(6/7)(7/9)
Karlstad – AA Herrhagsgruppen(23/8)
Karlstad – AA Söndagsgruppen(24/5)
Kil – AA Kilsgruppen(18/6)
Klippan – AA Klippangruppen(9/6)
Kristianstad – AA Hemgården(14/6)
Kristianstad – AA Södra gruppen(4/6)
Kumla – AA Kumlagruppen(31/5)(24/8)
Luleå – AA Druvangruppen(7/9)
Luleå – AA Druvangruppen(5/8)
Luleå – AA Varvsgruppen(23/8)
Lund – AA Själbogruppen(27/5)(2/7)(27/8)
Malmö – AA Bergakungens AA-grupp(13/7)
Malmö – AA Sjömansgården(1/7)
Malung – AA Skinnargruppen (6/9)
Mariestad – AA Gammelstadsgruppen(21/5)(28/6)
Norrhult – AA Nottebäcksgruppen(1/9)
Norrköping – AA Borgsgruppen(7/6)(13/8)
Norrköping – AA Hötorgsgruppen(18/6)
Nyköping – AA Gästabudsgruppen(24/8)
Oskarshamn – AA Oskarshamnsgruppen (31/8)
Oxelösund – AA Fyren(7/6)
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Piteå – AA Sinnesrogruppen(27/8)
Skogome – AA Bara för idag-gruppen (5/7)(3/8)
Skövde – AA Trossengruppen(31/5)(22/6)
Strängnäs – AA Strängnäsgruppen(6/8)
Strömstad – AA Strömstadsgruppen(1/7)
Sundsvall – AA Skönbergsgruppen(29/6)(10/8)
SÄTER – AA Säter 12:an(7/9)
Torshälla – AA Torsgruppen(27/5)
Timrå – AA Timrågruppen(14/7)
Teg – AA Tegsgruppen(3/6)
Uppsala- AA Fyrisgruppen(2/9)
Varberg – AA Sveagruppen(1/6)(2/8)
Vingåker – AA Vingåkersgruppen(14/7)
Västerås- AA Hammarbygruppen(2/9)
Västerås – AA Koppargruppen(5/7)(1/9)
Åre- AA Åregruppen(2/9)
Ängelholm –AA Ängelholmsgruppen(24/5)(22/6)(22/7)(31/8)
Östhammar – AA Östhammarsgruppen(26/7)
Östersund – AA Östersundsgruppen(22/6)(9/7)(17/8)
STOCKHOLMSGRUPPER
AA Björkengruppen(26/5)(27/7)
AA Brommagruppen(23/8)
AA Early Bird(26/7)
AA Ekerögruppen(12/8)
AA Englishspeakinggroup(8/7)
AA Floragruppen(27/8)
AA Inre upplevelsegruppen(11/6)(12/7)(2/8)
AA Kistagruppen(14/6)(13/8)
AA Lost and Found Gay(9/7)
AA Mariagruppen/kväll(26/5)(7/7)(4/8)31/8)
AA Maria Lunchgrupp(13/7)(10/8)
AA Nackagruppen/kvinnomöte(2/8)(2/9)
AA Norrtullsgruppen(24/8)
AA Nya Perspektivgruppen(24/6)(9/8)
AA Sinnesrogruppen(21/5)
AA Sollentunagruppen(8/6)(6/7)(3/8)(3/9)
AA Solnagruppen(1/9)
AA Sundbybergsgruppen(18/5)
AA Tavastgruppen(26/8)
AA Vasagruppen(14/6)(2/7)(4/8)(2/9)
AA Vasa lunchgrupp(17/5)(9/6)
AA Värmdögruppen(7/9)
KRETS
AA Göteborgskretsen(26/5)(1/9)
AA Malmökretsen(1/6)(1/7)(2/8)(1/9)
AA Krets 1(2/7)(16/8)
AA Krets 2(9/7)(18/8)
AA Krets 2/Västerbotten(8/6)
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AA Krets 4(18/8)
AA Krets 5(30/8)
AA Krets 8(16/8)
REGION
AA Östra regionen(24/8)
AA Övre norra regionen(21/5)
AA Västra regionen(5/7)
KONVENT m m
EURYPAA(7/9)
Servicekontoret(31/8)
ENSKILDA
Alexander V(30/8);		
Anna F-M(2/8)
Bengt S(27/8);		
Bo L(28/7)(27/8)
Britt-Marie B(9/8);		
Börje T(16/8)
Christer L(30/7);		
Christer M(16/6)
Dan(26/8);			
Ernst A C(16/8)
Gudrun F-J(2/7);		
Håkan J(18/8)
Jan G(11/6);			
Jan L (6/9)
Jan-Ola J(25/5);		
Jerry F (31/8)
Johny K (31/8);		
Jonny O(12/7)(16/7)
Karl Gustav B(12/8);
Lennart F(27/8)
Lennart P(28/7);		
Mait(20/8)
Max E(29/6)(30/8);		
Monica M(20/8)
Olli P(24/8);			
Ossian B(30/8)
Per-Åke N(30/8);		
Per S(23/6)
Roy S(12/8)(24/8);		
Stefan H(20/8)
Stefan P(11/8)(31/8);
Stephan E(3/8)
Sven P (1/9);			
Susanne V(27/8)		
Thomas J(24/5)(25/5)(26/5)(7/6)
Tommy F(2/9);		
Tommy K (31/8)
Tord W(30/8);		
Vera och Perka(20/8)
Åsa T(28/5)

