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Inbjudan till Servicekonferensen 2011

Inbjudan till alla deltagare på AA i Sveriges nittonde servicekonferens.
Servicekonferensen kommer att hållas 8-10 april 2011 på Park Inn, Solna.
Temat för Servicekonferensen: Tillfrisknandet har inga gränser

Förslag till dagordning 20:e Servicekonferensen

Fredag den 8 april kl 14.00

10 Information från FR och kommittéerna

1 Förtroenderådet hälsar välkommen och
öppnar 20:e Servicekonferensen. De Tolv
Traditionerna samt de Tolv Koncepten läses.

11 Genomgång av arbetsuppgifter till de olika
utskotten:
* Motionerna
* FR förslag ändringar/tillägg till Riktlinjer för
Servicekonferensen
* FR förslag till ändringar/tillägg i Arbetsbeskrivning för presidiet
* FR förslag till Riktlinjer för kvalifikationer och
val av internationella delegater.
* AA i framtiden
* Konferensens tema

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 röst- och beslutsförfarande
4 a) Godkännande av kallelse samt dagordning
   b) Val av två justeringsmän att jämte
ordförande justera protokollet
   c) Val av två rösträknare
5 Godkännande av protokoll från SK 2010
6 Övriga frågor anmäles. Inlämnas skriftligt till
sekreteraren senast fredag kl 15.00.
7 Konferensens huvudtema:
Tillfrisknandet har inga gränser
Talare: Johan L, Presidiet
8 a) Namnförslag till ordförande, vice ordförande,
sekreterare och vice sekreterare till 21:a
Servicekonferensen (val § 17 a)
   b) Huvudtema till 21:a Servicekonferensen:
Sponsorskap: vårt ansvar
   c) Förslag till arrangör av Landsmötet 2011:
Mellersta regionen (beslut § 14 a)
   d) Namnförslag: ledamöter till FR från Övre
norra, Nedre norra; Mellersta, Östra ochVästra
regionerna (val § 14 b)
   e) Namnförslag: WSD (val §14 c)
f) Namnförslag: ND (val § 14 d)
g) FR förslag till ändringar/tillägg till Riktlinjer
för Servicekonferensen
h) FR förslag till ändringar/tillägg i Arbetsbeskrivning för presidiet
i) FR förslag till Riktlinjer för kvalifikationer
och val av internationella delegater.
9 Rapporter
   a) Regionerna
   b) Förtroenderådet
   c) Styrelsen för AA i Sverige
   d) Världsservicedelegater
   e) Nordiska delegater

Lördag den 10 april, kl 09.00

12 I rampljuset:
* FR och dess kommittéer
* Internationella delegater
* Styrelsen för föreningen AA i Sverige
* Bulletinen
* Servicekontoret
13 a) Ekonomisk redovisning
     b) Revisorerna har ordet
14 a) Beslut av arrangör för Landsmötet 2012
     b) Val av ledamöter till Förtroenderådet
     c) Val av WSD
d) Val av ND
15 Fördelning på arbetsutskott. Avrapportering
i plenum på söndag.

Söndag den 11 april, kl 09.00

16 Presentation av utskottens arbete samt beslut
och uttalanden av Konferensen
17 a) Val av ordförande, vice ordförande,
sekreterare och vice sekreterare till 21:a
Servicekonferensen
18 Övriga frågor besvaras
19 Godkännande av Förtroenderådets verksamhet för 2009
20 Konferensdeltagarna uttalar sig om den 20:e
Servicekonferensen
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 in dom i hur
Konferensen arbetar.
Konferensledning
Presidiet, som består av Janne B, Östra; Lennart P, Västra, Johan L,
Västra och Pekka H, Nedre norra regionerna står till förfogande för
ytterligare information och frågor.
Presidiet nås via e-post: sk2011@aa.se eller via Servicekontoret.
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Arbetshäftet
Arbetshäftet, inklusive ekonomiska rapporten och bokslutet för 2010
kommer att skickas ut till Konferensens deltagare den 9 mars.
Till Konferensen inbjuds:
• med rösträtt
* landets 21 servicedelegater
* Förtroenderådet
* 1 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 2011
Motion 1
Ändrad tillhörighet för Telejouren, Östra regionen
Följande motionsförslag har beslutats enhälligt vid två
praktiska möten i Telejouren.
Vi vill gå in under AA i Sverige i stället för som nu
Östra regionen. I praktiken gör vi det redan idag då
vi får samtal från hela Sverige eftersom det inte finns
någon telejour i övriga regioner och vi finns med på
AA i Sverige´s hemsida. Det skulle även ur ekonomisk
synvinkel vara en fördel att telejouren går in under AA
i Sverige.
Vi yrkar på att:
•
bli Telejouren för AA i Sverige
•
organisatoriskt gå in under AA i Sverige
Telejouren Östra regionen
¤¤¤¤¤
Motion 2
Motion till AA i Sverige
Efter genomgång på AA Sveriges hemsida (Webbplats
http://www.aa.se) så finner jag inga tidigare servicekonferanser, verksamhetsberättelseer eller årsredovisningar än 2010. Dessa uppgifter är offentliga handlingar och kan beställas från Bolagsverket mot en kostnad av75:-/år. Ska vi AA-medlemmar behöva betala
för insyn i vår verksamhet, som vi själva bidrar till.
Förslag: Dom tidigare SK möte, verksamhetsberättelserna och årsredovisningarna bör redovisas på vår egen
hemsida (Webbplats http://www.aa.se/)
AA-grupp Till Verket
gn Madeleine D/Kassör Mellersta regionen
¤¤¤¤¤

Motion 3
Telejouren motionerar att jourens nummer ska stå på
alla AA pamfletter, broschyrer och böcker som trycks
samman med övriga kontaktionformationen till AA
som nu står där. Detta då vi idag har en enda rikstäckande telefonjour.
Sammankallande Niclas S
¤¤¤¤¤
Motion 4
Vid flera tillfällen har förkommit att person som suttit
i förtroenderådet vid ett senare tillfälle låtit sej väljas som servicedelegat för sin region. Detta är mycket
olämpligt enär den normala gången är att efter att ha
varit servicedelegat är man lämplig att ingå i ett förtroenderåd, inte tvärt om. Detta står i servicehandboken.
Det står dock ej att man bör avsäga sej att bli vald som
servicedelegat efter att ha tjänat i FR. Vi har talat med
England som ju har gått före oss och de har skrivit in
detta i sin servicehandbok.
Föreslår: att det även skrivs in i vår handbok för att
undvika detta oskick.
WSD Walle S och Jan-Ola J
¤¤¤¤¤
Motion 5
För att vi aldrig ska ligga samhället till last har vi lovat
Bill W att ha en reserv av pengar som ska kunna finansiera en avveckling av AA. Detta har vi och är sedan
många år välskött. Dessa pengar ska sitta hårt fast och
endast användas vid total kris.
Vad vi inte har är någon form av kredit som vi kan ta
till i ett lite mindre krisigt läge. Dessa pengar ska var
lite lättare att få loss.
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Föreslår: att vi bygger upp en reserv på t. ex. 250.000:som är vår egen ´checkkredit´ som vi kan ta till i orostider. Dessa lär komma igen av den typ som vi hade i
mitten av 2010.
WSD Jan-Ola J

diskuterar frågan och att Förtroenderådet, vår styrelse
eller representant för våra anställda utförligt förklarar
varför Servicekontoret tar betalt för service som beställs av AA:s medlemmar.
Janerik L och Sören R, AA-medlemmar, Borås

¤¤¤¤¤

¤¤¤¤¤

Motion 6
Beslutsunderlag för motioner
AA Västra Regionen vill med detta förslag att de
ansvariga för Servicekonferensen i möjligaste mån förser konferensens deltagare med relevanta beslutsunderlag för de motioner som skall behandlas.

Motion 8
Innehållet på AA:s hemsida.
Idag, 2010-11-28, finns det på AA:s hemsida en länk
till en onlinegrupp som heter AA Studier online. På
denna grupps hemsida ligger det länkar för nedladdning av både Skype och en studieguide.

Många motioner handlar i slutänden om ekonomi.
Dessvärre har många sådana motioner under de senaste konferenserna avslagits utan konkreta underlag
i form av kostnadsberäkningar eller offerter.

Vi upplever att detta strider mot flera traditioner:
Trad. 6, länk för nedladdning av Skype, via företagets
logotype, blir en sammanblandning med utomstående
företag som dessutom öppnar dörren för marknadsföring av andra internetaktörer, t.ex. MSN, på Vår hemsida.
Trad. 5, länk till att ladda ner studiematerial som inte
är konferensgodkänt inbjuder till att grupper kan lägga
upp personliga tolkningar av AA, och även annan utomstående litteratur, via Vår hemsida.
Trad. 4, innehållet på Vår hemsida, samt förfarandet
att bryta mot både trad. 5 och 6, påverkar i allra högsta
grad andra grupper och AA som helhet.

Om motiveringen till avslag av en motion lyder ”det
blir för dyrt”, så är det naturligtvis önskvärt att avslaget
är grundat på fakta.
På uppdrag av AA Västra Regionen och antaget av ett
enigt gruppsamvete vid regionmöte 23 oktober:
Janerik L, Ordförande
¤¤¤¤¤
Motion 7
Varför tar Servicekontoret betalt för service?
När en ny grupp bildas, så får den ett startpaket från
AA:s Servicekontor. Kostnaden faktureras sedan på
den region där gruppen har bildats.

Vi anser att det är oerhört viktigt att vi strävar efter att
leva upp till Vår gemensamma välfärd, citat: ”Och för
allas vår överlevnads skull ta ansvar för en väl fungerande gemenskap med andra alko¬holister som lever efter
de andliga principer och fundament som utgör AA”.

När Servicekontoret bifogar information från grupper,
kretsar eller regioner i sina utskick till Sveriges AAgrupper, så tar Servicekontoret betalt för att utföra
denna tjänst.

Vår motion innebär att vi ber servicekonferensen att
fatta beslut om att ge FR och FRPK i uppdrag att tillsätta en person som noga granskar innehållet i ALLA
gruppers uppgifter, både nu och i framtiden, på Vår
hemsida så att de är traditionsenliga.
Per S, Servicedelegat Södra regionen;
Thomas L.Ordförande Sydostkretsen
Hans W, GSR Alvesta; Göran K.Kalmar

Alla kostnader vid Servicekontoret, inklusive lönekostnaderna för de anställda, betalas uteslutande av
frivilliga bidrag från AA-medlemmar och av överskott
vid litteraturförsäljning.
Varför skall AA-medlemmarna betala ytterligare en
gång när Servicekontorets personal utför service åt
AA-grupperna?
Servicekontoret bör vara vårt gemensamma servicekontor och utföra service för vårt gemensamma bästa
med våra gemensamt finansierade resurser. Att fakturera för arbete och kostnader som AA:s medlemmar
redan har betalt via frivilliga bidrag och litteraturinköp, verkar inte särskilt AA-mässigt.
Med denna motion vill vi att konferensens deltagare

¤¤¤¤¤
Motion 9
Överlämnande manual för tjänare i grupper o kretsar.
Sponsra in den som har vice uppdraget.
Båda GSR o V. GSR bör om möjligt deltaga på kretsmöten.
Vice är lika viktig som ordinarie.
När det gäller regionmöten, så bör (om möjligheten
finns) ordf o v.ordf, kretsrepresentant o vice kr rep
från kretsarna deltaga.
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Detta för att få insikt i vad som sägs, och för att stötta
varandra vid kretsmötena.
Givetvis så är ALLA välkomna att deltaga på Krets o
Region möten som observatörer.
Efter överlämnandet, så stötta den som tagit över tjänaruppdraget.
Kassörerna bör även dom ha en vice, för att kunna
hoppa in för den andra, samt ha alla papper klara för
att underlätta vid byte av kontotecknare.
Likaså gäller för sekreteraren. Det är bra om även dessa tjänare är med så mycket som möjligt på respektive
krets o regionmötet.
Det gäller att samarbeta med varandra, så att övergången till ordinarie uppdrag blir enkelt o smidigt.
Det ska kännas roligt att göra service.
Bra litteratur att dela ut vid tillträde till alla tjänaruppdrag är:
AA-gruppen där allting började.
Samt att läsa i Servicehandboken som finns i alla grupper.
Där finns information om ALLA uppdrag och vad
dom innebär.
Ett förslag är att dela ut AA-gruppen där allting började, till den som tar eller funderar på att ta ett tjänar
uppdrag.
Östra Regionen/gn Bitte Boivie ordf.

Nyinkommen litteratur som nu finns
till försäljning:
* Leva Nykter - ljudbok. Pris: 90:* AA-Gruppen...där allting börjar. Pris: 30:-
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Rapport från tjugoförsta Världsservicemötet
i Mexico City 17-21 Oktober 2010
Det främsta syftet med Världsservicemötet är det
samma, som för all annan verksamhet i AA. Nämligen
att föra budskapet om ett tillfrisknande vidare till de
alkoholister 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. Varannan gång i
New York och varannan gång i något annat
land som bestäms på mötet i New York.
I god tid före WSM skickar delegaterna in en skriftlig
rapport som beskriver struktur och utveckling i
det egna landet. Rapporten ska omfatta följande
huvudpunkter: litteratur, finans, antal grupper, allmän
struktur, sponsring av andra länder, webbsida m m.
Temat för WSM 2010 var ”Sponsorship: Our
Responsibility” (Sponsorskap: Vårt Ansvar). 55
delegater från 34 länder deltog i detta möte.
Huvudspråket är engelska med simultantolkning på
spanska. Jan-Ola Johnsson representerade Sverige. På
grund av vår vid detta tillfälle svaga ekonomi valde
Walle Söderholm ödmjukt att stanna hemma.
Mötet inleds alltid med registrering och sedan ett Red
Ball möte. De flesta får därvid möjlighet att dela med
sig av sin glädje och sina förväntningar inför WSM.
Ordförande för mötet var Jose Alfredo Hernandes
Linares från Mexico. Vice ordförande var Phyllis
Halliday från New York. Koordinator var Warren
Stafford också från New York.
AA är, vilket bevisas under dessa dagar en blomstrande
rörelse som finns över hela vår jord i ett gigantiskt
nätverk. Detta uppnås trots skillnader i språk, kultur,
politik och en mycket skiftande geografi.
Världsservicemötet har fyra stående kommittéer:
Agenda – Jan-Ola deltog i denna kommitté
Litteratur/Media
Policy/finans/inträdes
Arbeta med andra organisationer/utomstående

Möteslistan
Möteslistan dateras upp fortlöpande.
Glöm inte att informera Servicekontoret
om förändringar, detta för att möteslistan på
hemsidan ska vara så aktuell som möjligt.

Samtliga delegater var redan i förväg informera-de om
i vilka kommittéer de ska arbeta för att vara så väl
förberedda som möjligt.
Agendakommittéen föreslår tema och program för
nästa WSM. Temat för nästa möte blir ”Rotation:
The Heartbeat of AA”. (Rotation AAs puls)
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Presentationer som föreslås för nästa WSM blev
Young people in AA
Internet och ny teknologi
De tolv koncepten
Rotation
Problem annat än alkohol
Litteratur
Sponsring för att utveckla AAs struktur

* Land till land
- Elfrido Q Mexico

Rapporterna från de olika länderna spreds ut över
alla dagarna med c:a 10 presentationer varje dag.

AAs förtroenderådsvalda

Workshop I.

AAs tolv traditioner och gruppernas anonymitet. AA
grupper som utvecklar nya rutiner som avviker – Vad
kan vi göra.
Ordförande: Deena Moodliar från Sydafrika.

Workshop II.

Procedurer i AAs Förtroenderåd.
Ordförande: Jan-Ola Johnsson från Lomma.

Workshop III.

AA medlemmar som jobbar med information – Vad är
era erfarenheter.
Ordförande: John Loty från Australien.
Då tyvärr all dokumentation för detta WSM hade fastnat
i den mexikanska tullen och blev släppt förs på onsdag
eftermiddag, rådde vid många tillfällen en viss förvirring.
Dock måste det framhållas att viljan till samarbete och
samförstånd kunde överbrygga även de största problem.

Presentationer.

Presentationerna är en mycket viktig del av mötet.

Kvinnor i AA

* Hur når vi bäst kvinnliga alkoholister
– Svetlana S Ryssland
* Hur får vi kvinnor att stanna kvar i AA
– Sheila D Storbritannien
* Kvinnligt deltagande i servicestrukturen
– Celi Maria de S Brasilien

Sjunde traditionen

* Praktisk support för andligheten
– Steve T Australien
* Gemensam fattigdom
– Deena M Sydafrika
* Ansvar och öppenhet
– Cipriano S Venezuela

Sponsorskap

* Medlem till medlem
- Lothar U Tyskspråkiga EU
* Grupp till grupp
- Luc van G Flamlänsktalande EU

AA och Internet

* Anonymitet på nätet
- Ib Baden J Danmark
* Sjunde traditionen på nätet
- Manuel Elias C Peru
* Rollen för valda
- James N Nya Zeeland
* Rollen för icke alkoholister
- Charham Kunnel G Indien
* Rollen för alla valda i stort
- Jo-Anne L Canada

Bevarandet av AAs identitet

* Hanterandet av AAs reg varumärke
- Johnny L Trinidad
* Bruk och missbruk av cirkel o triangel
- Kuniko I Japan
* Bevarande av vår identitet när vi samarbetar med
andra organisationer
- Andrew F Malta
Därutöver hölls presentationer från de olika världsdelarna. Jag höll presentationen från det europeiska
mötet i Frankfurt 2009.
Avslutningstalet hölls av Jose Linares Mexico och
därefter avslutades detta möte över fem dagar med
att jag fick läsa sinnesrobönen på svenska.
December 2010-12-26
Jan-Ola Johnsson WSD

######
Reserapport från SAPMI AA presentation
i Karasjok 2010-11-19
Efter ett stort och tålamodskrävande arbete, av framför allt Lasse S från Sverige, och Juha P från Finland
och SAPMI AA, finns nu stora boken på samiska.
Kostnader för översättning och tryckning har betalats av GSO (General Service Office) med
medel från den Internationella litteraturfonden. Det är första gången som Stora Boken har
översatts och utgivits på ett sk. minoritetsspråk.
I det Nordiska samarbetet har det under några år
diskuterats om startandet av egna samisktalande
grupper över gränserna. Förhoppningarna är att
Stora Bokan på Samiska kan vara en god början.
I samband med presentationen av boken hade Juha
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och hans vänner i SAPMI AA inbjudit till ett informationsmöte i KARASJOK i Norge. Mötet ägde rum
i Karasjoks kulturhus och inbjudna var olika representanter för myndigheter, sjukvård och instutitioner.
Ca 30 personer hade hörsammat inbjudan.
Mötet varade mellan kl kl 13 00 och 15 00 och inleddes med att Juha och Johan från SAPMI AA hälsade
välkommen och gav lite bakgrund till mötet. Därefter
gav Hasse F från Sverige en information om AA, på ca
45 min ur det svenska OI-materialet. Jan från Norge
och undertecknad fick också tillfälle att säga några ord.
Jag påminde om vikten av att kunna före budskapet
vidare och att det nu gjorts möjligt genom att boken
finns på samiska. Jag gav också en hälsning från Svenska AA och önskade SAAPMI AA lycka till i framtiden.
Sedan svarade vi på frågor. Det fanns också en tolk
närvarande, så ingen behövde känna sig utanför pga
språksvårigheter. Åhörarna fick också tillfälle att yttra
sig, bla en chef för ett behandlingshem i Karasjok. Han
lovade att så fort det bildas en AA-grupp i Karasjok
så kommer han med glädje att skicka sina patienter
på möte. En kvinnlig representant från kommunen
sa, att hon visste att de inte fick bidra med pengar,
men att kommunen var villiga att bistå med lokal.
Överlag var mötet mycket uppskattat, och blev också omtalat i lokalpressen samt norska lokalradion.
Från Sverige deltog Lasse S och Hasse F samt undertecknad. Från Norge deltog Jan E (nordisk delegat),
Frank I samt Nils I.
För att påminna lite om avstånden i det som kallas
Sameland, Karasjok ligger drygt 60 mil norr om Kiruna. Så för att kunna delta på detta möte körde vi
bil ca 120 mil från/till Kiruna flygplats. Enligt uppgift
från Juha så är man nu 8 st som ska bilda en grupp i
Karasjok, man väntar bara på beslut från kommunen
om lokalfrågan. För den som är intresserad så finns
Stora Boken på Samiska att köpa på Servicekontoret.
Stig A Nordisk delegat.

######
Reserapport - AA Rumänien Servicekonferens 8-10 oktober 2010, i Cluj

Vid konferensen deltog:
Ca 85 deltagare från Rumänien
Dessutom inbjudna representanter från Belgien, England, Holland, Polen, Sverige, Tyskland och Ungern.
Bakgrund
Ett första försök att starta AA i Rumänien gjordes 1986, men det dröjde fram till 1991 innan
AA kunde starta. Idag finns det ca 35 grupper och
medlemsantalet beräknas till ca 350-400 st. Både
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grupp- och medlemsantalet ökar mycket långsamt.

Struktur

¤ Grupp
¤ Servicekonferens
Hålls varje år – val till GSO dock endast vartannat år,
med hälften av GSO vid resp tillfälle.
* Varje grupp sänder representanter (minst 1 st).
* Varje grupp har 1 röst.
Valprocedur till GSO:
- Anges vilka/en tjänarpost som är ledig för val
- Den som vill bli vald till ledigt tjänaruppdrag får ställa sig upp och presentera sig inför konferensen
- Om fler än en (1) vill bli vald till samma uppdrag
sker sluten röstning genom valsedel
- om bara en (1) vill bli vald sker röstning genom handuppräckning: Ja; Nej; Avstår.
* Varje deltagare betalar sin konferensavgift
¤ GSO (motsvarar vårt FR)
Mandattiden är 4 år.
Följande uppdrag finns:
- Ordförande
- Vice ordförande (2 st)
- Sekreterare
- Litteraturansvarig
- Ekonomiansvarig
- Informationsansvarig
- Suppleant
¤ Intergroups
Försök pågår att bilda fem (5) geografiska intergroups,
som ett led mellan grupperna och Servicekonferensen.
Idag finns det tre intergroups.

Frivilliga bidrag

Inkommer till GSO enligt följande:
* 1 Euro/deltagare vid den årliga Anniversy Conference
* Hattpengar insamlade vid Servicekonferensen.
I övrigt insänds inga frivilliga bidrag till GSO.

Övrigt

Vi deltog vid det nyvalda GSO´s sammanträde samt
i ett antal övriga servicemöten, varvid vi fick tillfälle
att informera om vår servicestruktur. Vi hade även
informella möten med deltagarna mellan mötena.
2011
biléet

fyller AA i
kommer
att

Rumänien 20
äga
rum
i

år. JuBarsov.

Vi upplevde stor gästfrihet och blev väl omhändertagna under konferensen. Det var mycket uppskattat
att utländska gäster kom och deltog i konferensen.
Vid avslutningsmötet överlämnade vi Stora Boken på
svenska till AA i Rumänien.
Walle S, WSD
Reine Johansson, Kontorsansvarig
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FRIVILLIGA BIDRAG

Tiden 8 september - 31 december 2010 har frivilliga bidrag inkommit till Servicekontoret enligt nedanstående
sammanställning.
GRUPPER
Luleå – AA Varvsgruppen(1/11)
Alingsås – AA Centrumgruppen(9/9)(11/10)(9/11)(1/12) Lund – AA Själbogruppen(30/9)(25/11)
Arvika – AA Arvikagruppen(6/10)
Malmö – AA Bergakungen(14/12)
Arvika – AA Carpe Diem(4/10)
Malmö – AA Sjömansgården(28/9)
Boden – AA Bodengruppen(30/11)(29/12)
Mariefred – AA Mariefredsgruppen(25/10)
Borgholm – AA Ölandsgruppen(8/9)
Mellerud – AA Rockesgruppen(15/12)
Borlänge – AA Borlängegruppen(29/12)
Norrköping – AA Borgsgruppen(3/11)
Borås – AA Boråsgruppen(21/9)(3/11)
Norrköping – AA Hötorgsgruppen(8/9)
Brastad- AA Brastadsgruppen(8/9)
Norrtälje – AA Brännäsgruppen(19/11)
Brunflo – AA Brunflogruppen(22/9)(8/12)
Nyköping – AA Gästabudsgruppen(18/10)(3/11)
Dala-Järna – AA Järnagruppen(22/11)
Nässjö – AA Nässjögruppen(3/12)
Ed – AA Edsgruppen(13/12)
Oxelösund – AA Fyrengruppen(18/10)(29/11)
Edsbyn – AA Edsbygruppen(1/12)
Ramsele – AA Ramselegruppen(1/11)
Edsbyn – AA Onsdagsgruppen(1/12)
Sandviken – AA Bruksgruppen(8/12)
Eskilstun – AA Carlagruppen(12/10)(26/10)
Skellefteå – AA Skellefteågruppen(29/10)
Eskilstuna – AA Grupp 12(29/11)
Skogome – Bara för idaggruppen(4/11)
Eskilstuna – AA IntoActiongruppen(14/12)
Skövde – AA Centrumgruppen(24/11)
Fagersta – AA Fagerstagruppen(9/11)(7/12)
Skövde – AA Trossengruppen(29/10)
Falsterbo – AA Skanör/Falsterbogruppen(8/9)(12/10) Strängnäs – AA Strängnäsgruppen(7/10)
(3/11)(14/12)
Sundsvall – AA Skönbergsgruppen(28/12)
Glava – AA Glavagruppen(2/12)
Tierp – AA Greve7:angruppen(8/11)
Gävle – AA Gavlegruppen(8/11)(17/12)
Timrå – AA Timrågruppen(8/11)
Göteborg – AA Hagagruppen (30/12)
Torshälla – AA Torsgruppen(30/9)(5/10)(14/10)
Göteborg – AA Marklandsgruppen(27/9)(29/10)
Tranås – AA Nämndemansgruppen(5/10)
(25/11)(30/12)
Trelleborg – AA Kontinentgruppen(27/10)
Göteborg – AA Oscar Fredriksgruppen(9/9)(30/12)
Trosa – AA Trosagruppen(22/10)
Halmstad – AA Tylögruppen(26/10)(24/11)(21/12)
Ulricehamn – AA Bogesundsgruppen(22/10)(8/12)
Hallsberg – AA Hallsbergsgruppen(11/10)
Umeå – AA Tegsgruppen(10/6)(7/10)
Hassela – AA Hasselagruppen(1/12)
Uppsala – AA Fyrisgruppen((10/9)
Helsingborg – AA Maria lunchgrupp(13/12)
Vaggeryd – AA Vaggerydsgruppen(10/9)(29/10)
Helsingborg – AA Öresundsgruppen(2/11)
Visby – AA Skrubbsgruppen(8/9)
Hemse – AA Hemsegruppen(15/9)(11/10)
Västerås – AA Hammarbygruppen(28/9)(11/10(18/11)
Huskvarn – AA Huskvarnagruppen(25/10)
Västerås – AA Koppargruppen(12/10)(1/12)
Hässleholm – AA Parkvillan(29/10)
Åre – AA Åregruppen(8/11)
Höganäs – AA Höganäsgruppen)
Ängelholm – AA Ängelholmsgruppen(21/9)(1/11)(27/12)
Höllviken – AA Höllvikengruppen(11/10)(1/11)(3/12) Österbybruk – AA Gruvangruppen(11/10)
Höör – AA Höörsgruppen(1/10)
Östersund – AA Östersundsgruppen(20/9)
Iggesund – AA Iggesundsgruppen(1/12)
Okänd ort – AA IntoAction(16/11)
Jönköping – AA Citygruppen(6/10)(5/11)
STOCKHOLMSGRUPPER
Kalix – AA Kalixgruppen(30/9)
AA 4:e Dimensionengruppen(26/11)
Kalmar – AA Smedbygruppen(23/9)
AA Bredängsgruppen(26/10)
Karlstad – AA Herrhagsgruppen(29/11)
Katrineholm – AA Djulögruppen(8/10)(8/11)(8/12) AA Bottenplanet(1/11)
AA Brommagruppen(24/9)
Kinna – AA Kinnagruppen(30/9)
AA Ekerögruppen(10/9)(10/11)(10/12)
Klippan – AA Klippangruppen(26/10)(27/12)
AA English Speaking Group(19/11)
Kungsör – AA Ett nytt livgruppen(20/12)
AA Ett andligt uppvaknande(13/9)
Kungälv – AA Kungälvsgruppen(18/10)
AA Floragruppen(21/12)
Linköping – AA Bergagruppen(29/11)
AA Fruängsgruppen(7/10)
Linköping – AA Tolvstegsgruppen(15/11)
AA Fältgruppen(5/11)
Ludvika – AA Ludvikagruppen(30/9)
AA för kvinnan(6/10)
Luleå – AA Druvangruppen(11/10)(9/11)

Servicebladet
AA Handengruppen(6/12)
AA Inre Upplevelsegruppen(10/9)(26/10)(15/12)
AA Kungsträdgårdsgruppen(10/6)
AA Lost and Foundgruppen(13/9)
AA Lunchgruppen(9/12)
AA Malmgårdsgruppen(10/9)(30/11)
AA Mariagruppen(2/11)(7/12)
AA Maria lunchgrupp(15/9)(18/10)(22/11)
AA Möjagruppen(10/9)(30/9)
AA Nackagruppen(5/10)(29/10)
AA Nackagruppen(6/12)
AA Nya Perspektiv(21/9)(30/11)
AA Pilträdet(10/9)
AA Sinnesrogruppen(10/9)(1/11)
AA Soffgruppen (3/11)
AA Sollentunagruppen(5/10)(8/11)
AA Solnagruppen(27/9)(7/12)
AA Swenglish Group(29/10)
AA Tavastgruppen(28/10)(30/12)
AA Till Verketgruppen(28/10)(26/11)
AA Täbygruppen(22/9)
AA Vasagruppen(10/9)(12/10)(5/11)(10/12)
AA Vasa Lunchgrupp(24/9)(22/11)
AA Värmdögruppen(3/12)
KRETS
AA Eldkretsen(11/11)
AA Göteborgskretsen/västra distriktet(13/12)
AA Krets 2(11/11)
AA Krets 3(30/9)
AA Krets 4(30/9)(25/11)
AA Krets 5(4/10)(10/12)
AA Krets 6(25/10)
AA Krets 7(29/11)
AA Krets 8(8/11)
AA Malmökretsen(4/10)
AA Mittkretsen(8/11)
AA Skaraborgskretsen(21/9)
AA Sydostkretsen(15/9)
AA Värmlandskretsen(15/10)
REGION
AA Mellersta regionen(26/11)
AA Södra regionen(20/12)
AA Västra regionen(19/10)
AA Östra regionen(23/9)(11/10)(3/11)(7/12)(13/12)
KONVENT m m
Eskilstunakonvent(12/10)
Landsmöte Örebro 2010(22/10)
AA Malmgårdsgruppen(10/9)
AA Tylögruppen/Gullbranna(20/9)(28/9)
AA Servicekontoret (29/11)
UTLANDET
Spanien Nerja Nordico(25/10)
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ENSKILDA
Agneta L(30/9)
Andreas P(8/12)
Andrew A(13/9)
Anita T(28/9)
Ann W(27/9)(28/9)(29/9)(30/9 )(1/10)(4/10)(8/10)
Bengt S(7/10)(29/10)
Bernt K(29/9)
Bo L(30/9)(29/10)(29/11)(30/12)
Bodil L(28/10)
Carl B(23/9)
Clary F(17/9)
Christian H(27/12)
Dan(27/9)(26/10)(26/11)
Dan N(4/10)
Greger N (30/12)
Gudrun F-J(23/12)
Hans N(1/10)
Hans K(29/10)
Ingemar B(16/12)
Ingvar J(6/12)
Jan-Ola J(30/11)
Kent S(4/10)
Kurt(26/10)
Lage C(23/12)
Magnus B(30/11)
Mait H(22/9)
Marianne Z(9/11)
Mats N(17/9)
Max E(29/10)(29/12)
Mikael O(17/12)
Per S(29/12)
Per-Anders W(30/9)
Per-Olov P(23/12)
Per-Owe O(28/9)(28/10)
Renee L(27/9)(26/10)
Roger N C(13/9)
Roland L(4/0)
Rolf J(4/11)(19/11)(8/12)
Schukra W(10/11)
Stefan M(20/10)
Stefan P(28/9)(26/10)(26/11)(28/12)
Stig N(30/9)
Sture M(28/9)
Thomas L(17/11)
Torsten G(5/10) (29/10)
Trygve(28/10)
Ulf K(6/12)
Åke A(29/10)
Åke G(4/11)
Åsa T(29/10)
OKÄNDA
Okända(27/9) (6/10) (27/10) (17/12)

