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* Frivilliga bidrag

Servicekonferensen 2011
Sammanfattning av konferensens viktigaste beslut
Protokollet från Servicekonferensen finns inlagd på vår hemsida
www.aa.se under fliken ”För medlemmar”.
Motioner

Årets Servicekonferens hölls 8 - 10 april.
Plats: Park Inn, Solna.
Konferensens huvudtema:
Tillfrisknandet har inga gränser.

Beslutsmotioner

Motion 1: Ändrad tillhörighet för
Telejouren, Östra regionen.
Konferensen är AA i Sveriges samlade Följande motionsförslag har beslutats
gruppsamvete i frågor som berör AA enhälligt vid två praktiska möten i
som helhet.
Telejouren.
AA-grupperna i hela landet representeras Vi vill gå in under AA i Sverige i stället
för som nu Östra regionen. I praktiken
av regionernas valda servicedelegater.
gör vi det redan idag då vi får samtal
från hela Sverige eftersom det inte finns
På konferensen deltog:
någon telejour i övriga regioner och vi
* Med rösträtt:
finns med på AA i Sverige´s hemsida.
- 20 servicedelegater
Det skulle även ur ekonomisk syn- 6 FR-ledamöter
vinkel vara en fördel att telejouren går
- 1 Anställd vid Servicekontoret
in under AA i Sverige.
* Utan rösträtt:
- 1 Styrelsen för föreningen AA i Sverige Vi yrkar på att:
• bli Telejouren för AA i Sverige
- 1 Bulletinenredaktionen
- 2 Gäster från AA Danmark och Finland • organisatoriskt gå in under AA i
Sverige
Personval
Telejouren Östra regionen
FR-ledamot 2011-07-01--2015-06-30:
Beslut: Bifalles (20 Ja - 7 Nej)
* Erland N, Övre norra regionen
* Per-Olov T, Nedre norra regionen
xxxxx
* Lennart P, Västra regionen
Motion 2: Tidigare SK möte, verksam* Christer M, Östra regionen
hetsberättelser och årsredovisningarna
WSD 2012-01-01-2014-12-31:
bör redovisas på vår hemsida.
* Reine J, Nacka
Efter genomgång på AA Sveriges
hemsida
(Webbplats
http://www.
Landsmöte 2012
aa.se) så finner jag inga tidigare serviceMellersta regionen, som tackat ja till att konferanser, verksamhetsberättelseer
stå som arrangör, valdes enhälligt.
eller årsredovisningar än 2010. Dessa
uppgifter är offentliga handlingar
Rapporter
och kan beställas från Bolagsverket
Samtliga rapporter godkändes.
mot en kostnad av75:-/år. Ska vi AAmedlemmar behöva betala för insyn i
vår verksamhet, som vi själva bidrar till.
Förslag:

Dom

tidigare

SK

möte,

Servicebladet
verksamhetsberättelserna och årsredovisningarna bör
redovisas på vår egen hemsida (Webbplats http://
www.aa.se/)
AA-grupp Till Verket gn Madeleine D/Kassör
Mellersta regionen
Beslut: Avslås (6 Ja - 21 Nej)
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bifalla motion 4 för att det redan har (2002 eller
2003) skrivits till i riktlinjerna att man bör ha varit
servicedelegat innan man blir invald i FR.

xxxxx
Motion 5: Reserv - egen ”checkkredit”
För att vi aldrig ska ligga samhället till last har vi
lovat Bill W att ha en reserv av pengar som ska
xxxxx
kunna finansiera en avveckling av AA. Detta har
Motion 3: Telejourens tfn-nummer ska stå på
vi och är sedan många år välskött. Dessa pengar
alla pamfletter, broschyrer och böcker.
Telejouren motionerar att jourens nummer ska stå ska sitta hårt fast och endast användas vid total kris.
på alla AA pamfletter, broschyrer och böcker som
Vad vi inte har är någon form av kredit som vi
trycks samman med övriga kon-taktinformationen
kan ta till i ett lite mindre krisigt läge. Dessa
till AA som nu står där. Detta då vi idag har en
pengar ska var lite lättare att få loss.
enda rikstäckande telefonjour.
Sammankallande Niclas S Föreslår: att vi bygger upp en reserv på t. ex.
250.000:- som är vår egen ´checkkredit´ som vi
Beslut: Avslås (5 Ja - 21 Nej)
kan ta till i orostider. Dessa lär komma igen av
den typ som vi hade i mitten av 2010.
xxxxx
WSD Jan-Ola J
Motion 4: Gången vid tillsättning av FR-ledamot
Vid flera tillfällen har förkommit att person som Beslut: Bifalles (17 Ja - 9 Nej)
suttit i förtroenderådet vid ett senare tillfälle låtit Reservation:
sej väljas som servicedelegat för sin region. Detta Hasse E, Östra och Susanne O, Östra: Motionen
är mycket olämpligt enär den normala gången är bör avslås eftersom Servicekonferensen inte kan
att efter att ha varit servicedelegat är man lämplig ta ställning i reservens storlek med hänvisning till
att ingå i ett förtroenderåd, inte tvärt om. Detta koncept 3 som ger förtroendevalda tjänare ansvar
står i servicehandboken.
för sin arbetsuppgift.
Det står dock ej att man bör avsäga sej att bli vald
som servicedelegat efter att ha tjänat i FR. Vi har
xxxxx
talat med England som ju har gått före oss och de Motion 8: Innehållet på AA:s hemsida
har skrivit in detta i sin servicehandbok.
Idag, 2010-11-28, finns det på AA:s hemsida
Föreslår: att det även skrivs in i vår handbok för
att undvika detta oskick.
WSD Walle S och Jan-Ola J
Beslut: Bifalles (15 Ja - 10 Nej)
Reservationer:
Hasse E, Östra och Susanne O, Östra: Det saknas
stöd för motionens yrkande i AAs traditioner,
koncept eller servicemanual. Motionen är inte
tydlig i sin motivering till vilket problem den avser
att lösa. Vi anser att nuvarande riktlinjer för val
till FR är en tillräcklig rekommendation. Och AA
bör ha respekt och tillit till kretsens och regionens
gruppsamvetsbeslut.
Anders W, Övre norra: Jag reserverar mig mot
beslutet att bifalla motion 4 då jag tycker beslutet
går emot AAs anda och tar bort möjligheten för
regionens gruppsamvete att råda.
Tezz E, Södra: Jag reserverar mig mot beslutet att

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.
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, på-
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verkar i allra högsta grad andra grupper och AA
som helhet.

sättas i relation till 5:e traditionen.

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.

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

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
Utskott 1
Har diskuterat motionen
Bra om beslut kan motiveras utförligare, ev kan
utredningsuppdrag lämnas till FR/kommitté.

Servicekontoret bör vara vårt gemen-samma
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.

Utskott 3
Vi anser att det är oerhört viktigt att vi strävar Vi hänvisar till koncept 3. Vi har förtroende valda
efter att leva upp till Vår gemensamma välfärd, som har kompetens att fatta beslut och som bör
citat: ”Och för allas vår överlevnads skull ta ansvar motivera sina beslut.
för en väl fungerande gemenskap med andra
Utskott 4
alkoholister som lever efter de andliga principer
Vi är förtroendevalda, inte misstroendevalda.
och fundament som utgör AA”.
Protokollen
från
servicekonferensen
är
Vår motion innebär att vi ber servicekonferensen beslutsprotokoll, de som inte deltar i mötet vet inte
att fatta beslut om att ge FR och FRPK i uppdrag att vad som blivit sagt i utskotten. Servicedelegaterna
tillsätta en person som noga granskar innehållet i i regionen kan användas för att förklara hur
ALLA gruppers uppgifter, både nu och i framtiden, besluten är motiverade. Utskottet är enigt i sin
på Vår hemsida så att de är traditionsenliga.
diskussion.
Per S, Servicedelegat Södra regionen;
Thomas L.Ordförande Sydostkretsen
xxxxx
Hans W, GSR Alvesta; Göran K.Kalmar Motion 7: Varför tar Servicekontoret betalt för
Beslut: Avslås (26 Nej)
service?
När en ny grupp bildas, så får den ett startpaket
ooooo
från AA:s Servicekontor. Kostnaden faktureras
sedan på den region där gruppen har bildats.
Diskussionsmotioner

Alla kostnader vid Servicekontoret, inklusive lönekostnaderna för de anställda, betalas
Många motioner handlar i slutänden om ekonomi. uteslutande av frivilliga bidrag frånAA-medlemmar
Dessvärre har många sådana motioner under de och av överskott vid litteraturförsäljning.
senaste konferenserna avslagits utan konkreta Varför skall AA-medlemmarna betala ytterligare
underlag i form av kostnadsberäkningar eller en gång när Servicekontorets personal utför
offerter.
service åt AA-grupperna?

Med denna motion vill vi att konferensens deltagare
diskuterar frågan och att Förtroenderådet, vår
styrelse eller representant för våra anställda
Utskott 2
utförligt förklarar varför Servicekontoret tar betalt
Viktigt att beslutsunderlag som föregår action för service som beställs av AA:s medlemmar.
bygger på fakta och att uppföljning sker. Dvs
Janerik L och Sören R, AA-medlemmar, Borås
inventering av förutsättningar innan handling Utskott 1
och sedvanligt 10:e steg. Förtroenderådet ges i Har diskuterat motionen
förekommande fall uppdrag av SK. Det vi gör ska Den som vill köpa material eller få särskilda
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tjänster utförda till sin grupp, krets etc betalar för Det ska kännas roligt att göra service.
sig. Tradition 7.
Bra litteratur att dela ut vid tillträde till alla
Utskott 2
tjänaruppdrag är:
Använd hattpengar till vad de ska användas till AA-gruppen där allting började.
enligt 60/30/10. Lägg ut informationen på
Samt att läsa i Servicehandboken som finns i alla
www.aa.se så når det alla som vill veta vad som grupper.
pågår i landet.
Där finns information om ALLA uppdrag och
vad dom
Utskott 3
Ett förslag är att dela ut AA-gruppen där allting
De som bladar i medskick t.ex. utskick till
började, till den som tar eller funderar på att ta ett
stormöten är frivilliga så Servicekontoret tar
tjänar uppdrag.
ej betalt för denna tjänst. Däremot kan det
Östra Regionen/gn Bitte Boivie ordf.
förekomma att Servicekontoret tar betalt för
Utskott 1
del i merkostnader t.ex. när det gäller porto. Vi
Har diskuterat motionen
hänvisar till tradition 7.
En viktig fråga, där vi anser att informationen
redan finns i tex Servicehandboken, AA-gruppen
Utskott 4
där allting börjar, men sedan blir det ju upp till var
Blir det en extra kostnad, t.ex. för kopiering, så får
och en hur man tillämpar den i praktiken för att
beställaren betala. Servicekontoret tar inte betalt
sponsra in och utbilda nya tjänare.
för istoppning i kuvert, kuvert eller arbetskostnad.
Gruppen ska använda sin 10-del att finansiera sitt Utskott 2
eget spridande av budskapet. Beställer man en I den bästa av världar är detta självklart ett
tjänst av servicekontoret så måste man givetvis önskeläge, dock noterar vi betydelsen av attraktion
betala för detta.
före propaganda. Vi ska generellt kunna undvika
pekpinnar till våra medlemmar och grupper.
xxxxx
Attraktion kommer bland annat genom att
Motion 9: Överlämnande manual för tjänare i
sponsra in medlemmar i service genom att ta med
grupper och kretsar.
vice tjänare och observatörer. Bra att genomföra
Sponsra in den som har vice uppdraget.
informationsseminarier, konvent etc dvs möten
Båda GSR o V. GSR bör om möjligt del-taga på mellan möten och därigenom vinna nyfikenhet
kretsmöten.
och engagemang.
Vice är lika viktig som ordinarie.
Idé: Ge startpaket till nykomlingar och utveckla
När det gäller regionmöten, så bör (om möj- nomineringskommittéer i krets och regioner och
ligheten finns) ordf o v,ordf, kretsrepresentant o koppla förslag på litteratur mm till tjänaruppdrag.
vice kr rep från kretsarna deltaga. Detta för att
Utskott 3
få insikt i vad som sägs, och för att stötta varandra
Detta är en bra rekommendation.
vid kretsmötena.
Givetvis så är ALLA välkomna att deltaga på Utskott 4
Krets o Region möten som observatörer.
Om det varit en beslutsmotion, så hade vi yrkat
Efter överlämnandet, så stötta den som tagit över bifall. Motionens andemening är viktig, utskottet
tjänaruppdraget.
yrkar på att förtroenderådet får till uppgift att denna
Kassörerna bör även dom ha en vice, för att kunna text förtydligas och förs in i servicehandboken.
hoppa in för den andra, samt ha alla papper klara
för att underlätta vid byte av kontotecknare.
xxxxx
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.
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FR:s omarbetade förslag till ändringar/tillägg i riktlinjer för Servicekonferensen
Punkt 2: Hur hanteras motionerna?
• Motion som varit uppe tidigare/eller likvärdig:
Bör inte tas upp igen förrän tidigast efter 3 år.
• Inkomna motioner: Presidiet inbjuds till FRmötet som behandlar inkomna motioner.
• Två typer av motioner:
Beslutsmotion – konferensen föreslås att ge rekommendationer eller beslut i frågan.
Beslutsmotionen bör avslutas med ett tydligt yrkande – förslagsvis med en eller flera ”att”-satser.
Diskussionsmotion – konferensen föreslås att ta
upp frågan till diskussion
• Motion överlämnas till konferensen utan yttrande från FR
• FR ger svar, med kommentarer, till motionsställaren om motionen inte kommer att överlämnas
till SK.
• Motion utan avsändare behandlas ej
• Motion som inte sätter princip före person eller innehåller personnamn behandlas inte.
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- I tredje hand: någon i konferensen som inte har
rösträtt
• Gör upp utskottsindelning
• Presidiet kollar med resp utskottsordförande så
att laptop finns i utskotten
• Avstämning med den region som står på tur att
hålla landsmöte och dess landsmötestema
• Föreslår tema på nästa års SK
• Presidiet ansvarar för anförandet av konferensens huvudtema
• Gör upp en egen tidplan inför konferensen
(mötesplanering)
• Gör upp preliminära hålltider
• Iordningsställer röstsedlar
• Svarar för deltagarlistan och kontakter med
deltagarna och hotellet
Servicekonferensens beslut: Bifalles
ooooo

FR:s förslag till Arbetsbeskrivning för
Presidiet vid Servicekonferensen

Ansvarar för framtagandet av underlaget till arbetshäftet inför servicekonferensen:
- Dagordning
Servicekonferensens beslut: Bifalles
- Motioner
Reservation:
- Tidplan
Anders B, Västra: ”För största möjliga transparens
- Utskottsindelning (inkl uppgiftsfördelning)
och enighet bör motioner förbehandlas av Presi- Rapporter från FR och regionerna
diet och inte av FR för att undvika ev misstroende
- Röstsedlar
kring motioner som beslutas inte tas upp av SerOBS:
Arbetshäftet ska vara klart senast sista fevicekonferensen.”
bruari.
xxxxx
• Ansvarar för kontakter med deltagarna och
hotellet inför och under konferensen
Punkt 3: Presidiets uppläggning för SK
• Leda konferensen enligt fastställd dagordning
• Presidiet består av ordförande; vice ordförande,
• Ansvarar för protokollskrivandet under servisekreterare och vice sekreterare
cekonferensen
• Presidiet ska svara för framtagandet av under• Ansvarar för att protokollet är undertecknat
lag till arbetshäftet
och klart senast 14 dagar efter konferensens slut
• Presidiet tilldelas ett e-postkonto och gruppfo• Ansvarar för presidiets tilldelade e-postkonto
rum i Share Point
• Hålla anförandet av konferensens huvudtema
• Avgående och kommande presidium deltar vid
• Kolla upp nästkommande års Landsmöte FRs uppföljningsmöte efter SK
ansvarig region och tema
• Presidiet fördelar arbetsuppgifter sinsemellan
• Föreslår nästa års konferenstema
utifrån arbetsbeskrivning
• Hålla kontakt med Förtroenderådet
• Vid förfall av ordförande ska följande succes• Delta i FR:s uppföljningsmöte tillsammans
sion gälla:
med det nyvalda presidiet (omedelbart efter kon- I första hand: vice ordförande
ferensens slut)
- I andra hand: gå på föregående konferens valre• Planeringsmöten (ca 4-5 st) inför konferensen
sultat bland 3-års delegaterna
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– förläggs i anslutning till FR-möten
• Skickar ut inbjudan till
- Konferensdeltagare med rösträtt
- Övriga konferensdeltagare utan rötsrätt
- WSD som avgått i december året innan
- AA:s Servicekontor i Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge och SAPMI
Servicekonferensens beslut: Bifalles
ooooo

FR:s förslag till ändring/tillägg på Riktlinjer för kvalifikationer och val av internationella delegater.

Världsservicedelegat/Europaservicedelegat, nedan kallat WSD/ESD.
WSD/ESD bör ha en obruten nykterhet av minst
10 år. Ha god erfarenhet av service på nationell
nivå och ha varit servicedelegat. Ha god kunskap
och information om AA i Sverige. WSD/ESD ska
behärska engelska i tal och skrift. Enligt rekommendation från tidigare Världsservicemöten bör
varje land välja två.
Mandattiden är fyra år plus ca 4 mån, så att
slutrapportering kan ske på Sveriges Servicekonferens i april året efter mandattiden. WSD/
ESD väljs så att deras mandattider överlappar
varandra. Övergång sker per kalenderår. Servicekonferensen väljer WSD/ESD.
WSD/ESD deltager i två Världsservicemöten,
som äger rum vartannat år vid jämna årtal, samt
två European Service Meetings, som äger rum
vartannat år, ojämnt år. De deltager också löpande i erfarenhetsutvecklingen och samarbetet med
de övriga länderna mellan mötena.
I övrigt enligt Riktlinjer fastställda på SK2009.
Servicekonferensens beslut: Bifalles
ooooo
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AA i framtiden

Utskott 1
Indelningen i kretsar och regioner diskuterades,
ev kommer motion till nästa SK.
AAs ekonomi och servicekontorets verksamhet
diskuterades.
Funderingar runt hur vi kan förbättra bokförsäljningen.
Kan man möjliggöra/planera mera frivillig service
på Servicekontoret.
Mera utbyte genom att ordna och delta vid olika
konvent, även utomlands.
Viktigt att bygga upp bättre kunskap om AA ute
i grupperna (Handlingsplanen!?)
Jobba vidare med ”Vår Gemensamma Välfärd”
Vad innebär det att vara sponsor – att ha en
sponsor ?
Vad innebär egentligen anonymiteten ?
Viktigt att så mycket som möjligt av vår verksamhet och våra resurser läggs på att föra budskapet vidare (”kundnytta”).
Rikta även inbjudan till aktiviteter mot en bredare
publik, försök få med anhöriga, professionella, journalister och andra till konvent/seminarier etc
Bra att fortsätta jobba med Offentlig Information
och informationskommittéer, men Tolftestegsarbetet är ändå grunden för att få in nya personer i AA.
Hur för vi budskapet vidare från SK? Kan vi servicedelegater vara mera aktiva när det gäller att
gå ut till grupperna för att informera (utbilda).
Ska det bli någon framtid så är det viktigaste att
vi själva fortsätter att vara nyktra!
Utskott 2
Bokförsäljning och information inom och utanför AA är ett jätteviktigt framtidsarbete. Våra
vänner, lättillgängligt och sockerpudrat informationsmaterial, välgrundade långsiktiga relationer
till olika delar i hela samhällssektorn samt våra
traditionsenliga AA möten med tillhörande tolvstegsarbeten ger grundförutsättningar för ett växande, attraktivt och kärleksfullt AA.
Hur når vi ungdomar utanför AA?
Hur får vi med ungdomar i servicearbeten på
olika nivåer?
- Sponsring
- Låta dem delta genom att själva få berätta och delta hur man hittat till AA – gärna anpassat till dem.
Hur når vi spridarna: socialtanter, kriminalvårdare, vårdpersonal, diakonal personal mfl?
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- Upplysa genom rätt information på ett intressant sätt (OI)
- Marknadsför och staka ut planlagda informationstillfällen liksom fånga tillfällen i flykten att
sprida på erfarenheter och kunskaper genom
workshop o dyl
Utskott 3
Detta är den viktigaste frågan!
Vi diskuterar om Alanon medlemmar ska få dela
på öppna AA möten. Vi hänvisar till AA-Gruppen…. där allting börjar sid: 12 Skillnaden mellan öppna och slutna möten.
Varje AA grupp får lita till sitt gruppsamvete. Vi
kan göra undantag på konvent när Alanon är inbjudna att kunna dela på de öppna AA möten.
Vi diskuterar hur vi ska göra när personer kommer till AA möten och presenterar sig som beroende. Vi bör brygga broar med behandlingshem.
Vi bör välkomna alla till AA och prata med
alla nykomlingar och guida dem rätt ifall dom
har bättre nytta av NA eller något annat program. Alla får bestämma själva om dom hör
hemma i AA. Vi hänvisar till tradition 3.
Det är bra att vi går på behandlingshem och berättar våran lifestory och vad AA har betytt för
oss. När dom sedan kommer till ett AA möte så
känner dom igen sig och vi är själva bron in i AA.
Vår uppgift är att stötta unga att ta hand om AA:arv.
Hur ska vi förhålla oss till unga och Internet?
När man klickar på AA för unga på AA:s hemsida så föreslår vi att vi hottar upp den sidan men
hjälp av unga i AA. Lite berättelser och filmklipp
om de unga tycker det.
Vi frågar unga i AA hur vi kan stötta dem?
Hur ska vi föra budskapet vidare till unga i AA?
Information på skolor av informationskommittéer.
Brygga broar till Unga i AA.
Byta ut några berättelser i stora boken till unga i
AA som berättar. Cool idé!
Vi är på god väg i detta!
Brobryggande för att nå fler alkoholister.
Vi behöver nå ut till fler alkoholister på alla nivåer vare sig vilken ålder det gäller.
Brobygge till polis, sociala, kyrkan, fängelser och
läkare som ofta träffar alkoholister i första hand.
Informationskommittéer har en viktig uppgift här.
Bulletinen kan vi som grupp prenumerera på i
två ex och ge ett ex till text bibliotek vårdcentral
eller annan instans för att föra budskapet vidare

Nr 2/2011 sid 7
Utskott 4
Efter att ha läst punkt 11d ur SK 2010 protokoll,
instämmer vi i allt som är sagt där.
Dessutom vill vi att FR kompletterar med nedanstående punkter.
• Vi behöver bli mer synliga, upp från källaren.
Vi har ett bra och enkelt budskap som vi kan
sprida.
• Information till tredje person bör vara proffsigt
utförd. Viktigt att vi höjer ”statusen” på alkoholismen som sjukdom. Den är dödlig.
• Ta med fler medlemmar på våra krets/ regionsmöten, fyll bilen! Då sprids informationen internt om vad AA är och hur det fungerar.
• Använd vår gemensamma välfärd kontinuerligt
i grupperna.
• Anonymiteten innebär inte att vi är hemliga.
Det är AA´s program som är det viktiga.
• Vi måste vara ödmjuka mot nykomlingar, av
alla slag. Insikten att de är alkoholist kan dröja
ett tag.
ooooo

Konferensens tema

Utskott 1
Var och en av utskottets medlemmar fick dela
och ge sin syn på temat.
Mycket värdefullt att lyssna på intressanta inlägg
och kommentarer.
Gränser kan ju betyda många olika saker för
olika personer och olika sammanhang.
Vi pratade om de geografiska gränserna och hur
intressant det är att besöka andra grupper i Sverige och även grupper i andra länder.
Tillfrisknandet betyder ofta att gå utan för mina
gränser (rädslor, fördomar) och stora förändringar av vad som är mina gränser (prioriteringar).
Nykterheten i AA hjälper mig att ta bort mina
begränsningar av olika slag, samt att flytta fokus
utanför mig själv och bry mig mera om andra.
I sjukdomen flyttar vi gränserna åt ena hållet
(oärlighet, egoism, manipulation) och i tillfrisknandet flyttar vi tillbaka dem åt andra hållet.
I sjukdomen var vi ofta gränslösa men i tillfrisknandet får vi lära oss att sätta sunda gränser.
Viktigt att också tänka ”utanför gränserna” när
det gäller att föra budskapet vidare.
Utskott 2
Vi ska använda den kompetens som finns, inte
bara inom utan också utanför AA för att utveckla

Servicebladet
ett fördjupat tillfrisknande både på personlig och
gemensam nivå.
Bjussa på öppenhet och känslomässiga översättningar för att stärka, glädja och inspireras till ett
underbart liv tillsammans med AA.
* Vår gemensamma välfärd bör sättas i första
hand personligt tillfriskande beror på sammanhållningen inom AA.
Utskott 3
Det kan gälla geografiska gränser. AA tar hjälp
av andra länder när det behövs. Vi byter viktiga
erfarenheter med varandra.
Det finns även andra gränser:
Åldersgränser: t.ex. en unga talare jämte en äldre
talare på ett konvent.
Livet förändras och det tänjer gränserna hur vi
förhåller oss till det.
Gränslöshet är väldigt mångfasiterat.
Det spelar ingen roll vilka vi är, vilken hudfärg
eller tro så är det samma sjukdom. Det finns inga
gränser för alkoholism eller tillfrisknande.
Min egen inre resa. Löftena kommer efter steg 9.
Praktisera stegen i ditt liv ger en gränslöshet. Vi
önskar en större öppenhet för förändringar. Växtvärk är bra.
Relationer och tilltro till människor blir bättre.
Detta är inget jag gör själv, det finns något större
än mig som hjälper.
Tillfrisknanden i AA är en mognads process som
gör att jag mår bättre och finns det en gräns för
hur bra vi kan må?
Andligheten är det viktigaste jag hittat i AA. Det
finns inga gränser för tillfrisknade.
You will have a life beyond your wildest dreams.
Mitt liv har inga gränser så länge jag håller mig
nykter i AA. I den andliga världen finns inga
gränser.
På vilket sätt kan vi göra för att tänja på gränserna.
När vi jobbar stegen själva så kommer vi automatiskt att tänja på gränserna. Det ger ringar på
vattnet.
Hur kan vi vara mer djärva och anta Harrys utmaning? Vara mer ärlig med att vi är nyktra alkoholister, lätta på anonymiteten.
Inte vara rädda för personliga kontakter med
professionella på hemmaplan. Bjuda in professionella till öppna AA möten.
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Utskott 4
Temat är på många nivåer. Land till land, kontorspersonal till kontorspersonal, etc. etc.
Viktigt att vi hjälper nya AA länder att få ”stora
boken,” på sitt egen språk. Det är att bryta ner
en gräns. Även talböckerna är sådant som bryter
gränser.
Utskottet delade med sig av sina egna erfarenheter, av att bryta och övervinna sina egna upplevda gränser och barriärer. Båda i det vanliga livet
och i AA sammanhang.
På gamla ”öststatssidan” pågår för närvarande
en uppbyggnad av det sociala skyddsnätet. Kunskapstörsten är stor och samarbetspartners söks i
alla lägen.
Vi måste också acceptera att alla inte klarar av
att gå över barriären, programmet passar inte
alla. Gränsen kan upplevas vara för hög.
Gränser kan vara livsviktiga att sätta upp, dels för
vår egen nykterhet, och även för att inte möjliggöra till fortsatt drickande. Vi måste sätta gränser
mot det sjuka.
Vi kan aldrig sätta upp gränser för när nykterheten ska inträffa, när andra har fått nog.
Vi är alla tacksamma till att några har satt gränser mot vårat drickande. Tuff kärlek!
Lidandet i en alkoholist familj har inga gränser.
Det förstör hjärna och hjärta på dem som
inte dricker.
Tillfrisknandet har heller inga gränser, om vi gör
de handlingar som krävs.
ooooo

Koncept 5-8 enligt Servicehandboken

Utskott 1 - koncept 5
Vi diskuterade konceptet och alla fick möjlighet
att uttrycka sin åsikt, även minoriteterna.
Viktigt att vi ger varandra möjligheten att uttrycka åsikterna, men också att vi tar den möjligheten/rättigheten.
Utskott 2 - koncept 6
Vi har under samtalet som fokuserats kring koncept 6 funnit att det är viktigt att vi fortsätter
prata om koncepten. Vi ser också att det är viktigt att vi försöker hitta en version av koncepten
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som är anpassad till Svenska förhållanden.
I AA ska vi välja de personer som på bästa sätt
anses kunna förvalta det ansvar och förtroende
som medlemmar och grupper ger. Val till förtroendeuppdrag sker genom vårt gruppsamvete vilket vi anser vara en väl fungerande och beprövad
lösning.
Utskott 3 - koncept 7
I första hand så gäller Servicehandboken och i
andra hand gäller Tolv koncept för service.
Det fungerar bra hos oss tycker vi.
Utskott 4 - koncept 8
Utskottet gillade att AA i Sverige har gjort det
enkelt, och gjort en egen skrivning som bättre
passar svenska förhållanden.
ooooo

Servicekonferensen 2012
Beslöts enligt följande:
Presidiet:
Ordförande: Tommy K/Per S, Södra regionen
Vice ordförande: Per S/Tommy K, Södra regionen
Sekreterare: Ullamaj S, Östra regionen
Huvudtema: Sponsorskap: vårt ansvar
Datum och plats:
13 - 15 april 2012, Park Inn Hotell, Solna.
ooooo

Beställningar i webbshopen
Om du beställer för gruppens räkning - vänligen
fyll i gruppens namn i fältet ”Företag/grupp”.
Det är ju gruppen som är betalningsansvarig och
inte beställaren som enskild person.
Vill du ha skilda leverans - och fakturaadresser så
fyller du i resp fälten för dessa.
OBS: Fakturan skickas med i leveransen.
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Tackbrev från GSO
AAiSverigehar,enligtbokslut2010,skickat 50.000:som bidrag till Internationella litteraturfonden.
GSO har, 2011-03-11, skickat följande tackbrev:
We are delighted to take this opportunity on behalf of all the trustee members of our General Service Board, the Staff of the General Service Office
and indeed, the worldwide fellowship of Alcoholics Anonymous, to convey our heartfelt gratitude
for your recent contribution of $7,512.58US to
the International Literature Fund.
It is because of the commitment to the spiritual
sense of our Seventh Tradition by A.A´s around
the world that we are able to provide literature
to help carry the wonderful A.A. message of recovery. Today A.A. Conference-approved literature is now available in over 70 languages. The
increase in translations is fundemental to A.A.´s
presence in over 180 countries where alcoholics
are receiving our message and beginning to walk
in the sunlight of the spirit.
We believe that the generous example of A.A.
in Sweden may inspire A.A. groups here and
elsewhere to accept more responsibility and to
support Twelfth Step service as vital to our common welfare. Once again, please convey to your
Fellowship the gratitude and admiration of our
Trustees and all members in Canada and the
United States for their continued support and
recent contribution to the International Literature Fund.
With heartfelt gratitude
Warren Stafford
International Desk
G.S.O., New York.

Inbetalning av frivilliga bidrag
För att underlätta den fortsatta rationaliseringen
vid Servicekontoret är vi tacksamma om ni:
* sätter in beloppet på vårt PlusGirokonto
70 94 25-3
* på talongen klart ange för vilken inbetalningen
avses (exvis gruppnamnet)
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Bulletinen – en kanal för budskapet
Bakom Bulletinen står en redaktion om fem personer med ett enda syfte – att skapa en tidning
av alkoholister för alkoholister med syfte att föra
AAs budskap vidare till de alkoholister som fortfarande lider. Tack vara AAs program kan vi på ett
kreativt sätt föra vidare det budskap som en gång
har räddat oss. Serviceprincipen är vår drivkraft.
Bulletinens viktigaste uppgift
Bulletinen går under benämningen ”mötet mellan mötena”. Även om redaktionen träffas på AAs
servicekontor i Stockholm kommer de flesta bidragen från andra delar av landet. Alla orter har
inte över 200 möten i veckan. En av Bulletinens
viktigaste uppgifter är därför att finnas till hands
med lösningen till alkoholister med knaper tillgång till möten.
Tidningen kommer ut sex gånger om året och har
gjort det sedan omstarten 2004. Vi har idagsläget
1 540 prenumeranter och en upplaga på 1 700.
Cirka 280 AA-grupper (motsvarande 62 procent
av alla grupper) prenumererar och där blir tidningen tillgänglig för ännu fler alkoholister.
Beviset på att tidningen fyller sitt ändamål får vi
i form av telefonsamtal, brev eller mejl från medlemmar. Tidningen används även på många möten
som temalitteratur.
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Service för alla - våga dela
Även om du inte vill eller ha möjlighet att ingå
i redaktionen hoppas vi att just Du vill dela med
dig av dina erfarenheter genom att skicka in ditt
bidrag till Bulletinen. Vi välkomnar texter om
medlemmars erfarenheter att tillfriskna genom
AAs program, notiser om traditionerna, AAs tolv
principer, upplevelser om enskilda steg, personliga berättelser om relationer, familjen, framgångar
och motgångar i nykterheten. Listan är oändlig så
som mångfalden i våra gemensamma erfarenheter. För mer information om tidningen, eventuella
temanummer och tips om hur du kan skriva besök www.aa.se/bulletinen
Tack till alla er som har hjälp till och bidragit med
era erfarenheter till Bulletinen under årens gång.
Redaktionen

Medarbetare till Bulletinen
Vi söker dig som har:
• lång obruten nykterhet i AA (minst 5 år) och
gedigen förankring i AAs steg, traditioner och
koncept, liksom i AAs servicestruktur.
• goda språkkunskaper i svenska och gärna
också engelska.
• gärna någon form av utbildning/erfarenhet av
att arbeta med journalistik, tidningsproduktion,
information, layout eller liknande.

Vi är endast alkoholister
Vi i redaktionen är enbart en mellanhand för
medlemmars tro, hopp och styrka. Det är allas
vår tidning och det är vi medlemmar i gemenskapen som utformar den. Förmodligen är ingen
av oss som skriver i Bulletinen en professionell
skribent. En del som skriver har kanske skrivsvårigheter och redaktionens uppgift är ibland att
hjälpa till att lyfta fram det skribenten vill säga.
Vad som är gemensamt är att vi bidrar med material rakt från hjärtat. Vi gör vårt bästa och vi
har alla erfarenheter värda att förmedlas. En text
till Bulletinen är som en delning på ett möte.

Uppdraget innebär att medverka i redaktionsarbetet, bland annat genom korrekturläsning, översättning av texter, deltagande i redaktionsmöten
och aktivt arbeta för att få artiklar till tidningen.
En del av arbetet sker på den webbaserade plattformen Sharepoint varför uppdraget kräver tillgång till dator.

Bulletinen söker redaktionsmedlemmar
Eftersom serviceuppdraget i Bulletinenredaktionen, liksom i resten av AA, följer rotationsprincipen söker vi alltid nya medlemmar till redaktionen. I rutan här bredvid kan du läsa mer om vad
som behövs för uppdraget.

Om du vill veta mer om vad uppdraget innebär är du välkommen att höra av dig antingen
via mejl direkt till redaktionen, bulletinen@aa.se,
eller till AA Servicekontor, tel 08-642 26 09, så
förmedlar de kontakt.
Redaktionen
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FRIVILLIGA BIDRAG
Under tiden 1 januari -30 april 2011 har frivilliga bidrag inkommit till Servicekontoret enligt
nedanstående sammanställning.
GRUPPER
Alingsås – AA Centrumgruppen(3/1)(1/2)(28/2)(1/4)
Alvesta – AA Alvestagruppen(31/1)(10/2)(4/3)(7/4)
Björklinge – AA Björklingegruppen(4/2)
Bogesund – AA Bogesundsgruppen(25/2)
Bollnäs – AA Centrumgruppen(18/3)
Borlänge – AA Borlängegruppen(10/2)
Brunflo – AA Brunflogruppen(22/3)
Eskilstuna – AA Carlagruppen(2/3)(4/4)
Eskilstuna – AA Grupp 12 (20/4)
Fagersta – AA Fagerstagruppen(7/2)(12/4)
Fagersta – AA Fagersta finska
Falsterbo – AA Skanör/Falsterbogruppen(18/1)(14/2)
(22/3)(21/4)
Fjugesta – AA Fjugestagruppen(7/1)
Fränsta – AA Fränstagruppen (30/3)
Gävle – AA Gavlegruppen(3/2)(8/3)
Göteborg – AA Göteborgsgruppen(24/1)
Göteborg – AA Marklandsgruppen(26/1)(25/2)
(28/3)(26/4)
Göteborg – AA Hagagruppen(29/3)
Göteborg – AA Vårvädersgruppen(9/2)(7/4)
Hallsberg – AA Hallsbergsgruppen(5/1)
Halmstad – AA Tylögruppen(27/1)(22/2) (23/3)(21/4)
Hemse – AA Hemsegruppen(11/2)
Hjo – AA Hjogruppen(2/2)
Hälsingborg – AA Öresundsgruppen(14/3)
Hälsingborg – AA Maria Lunchgrupp 8/4)
Hässleholm – AA Hässleholmsgruppen(14/2)(29/4)
Höganäs – AA Höganäsgruppen(2/2)(25/2)		
Höllviken – AA Höllviksgruppen(3/1)
Höör – AA Höörsgruppen(26/1)
Järpen – AA gruppen Järpen (29/4)
Jönköping – AA Citygruppen(4/2)
Kalmar – AA Centrumgruppen(10/1)
Kalmar – AA Kalmargruppen(5/1)
Karlstad – AA Herrhagsgruppen(31/1)(25/2)
Karlstad – AA Milleniumgruppen(24/2)
Karlstad – AA Söndagsgruppen(27/1)
Katrineholm – AA Djulögruppen(10/2)(11/4)
Kisa – AA Kisagruppen(31/1)
Kil – AA Kilsgruppen (26/4)
Klippan – AA Klippangruppen(28/1)(4/4)
Kristianstad – AA Hemgårdsgruppen(1/2) (7/3)
Kumla – AA Kumlagruppen(11/3)
Kungälv – AA Kungälvsgruppen(31/3)
Kvissleby – AA Kvisslebygruppen(7/2)
Linköping – AA Tolvstegsgruppen(28/2)
Linköping – AA Bara för idag gruppen(28/3)
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Leksand – AA Leksandsgruppen(25/3)
Ludvika – AA Ludvikagruppen(28/1)
Luleå – AA Druvangruppen(15/2)(28/2)
Luleå – AA Varvsgruppen(24/1)(27/4)
Lund – AA Själbogruppen(3/1)(27/1)(7/3)(31/3)
Norrköping – AA Borgsgruppen(4/2)
Norrköping – AA Hötorgsgruppen(5/4)
Nödinge – AA Alegruppen(28/2)
Olofström – AA Olofströmsgruppen(21/3)
Oxelösund – AA Fyrengruppen(14/2)
Ramsele – AA Ramselegruppe (28/3)
Sjöbo – AA sjöbogruppen (28/4)
Skara – AA Skaragruppen(22/3)
Skogome –AA Bara för idaggruppen(10/1)
Skövde – AA Trossengruppen(25/1)(29/4)
Strängnäs – AA Strängnäsgruppen(22/2)
Säter – AA Säter-12angruppen(21/1)
Sölvesborg – AA Mölleacksgruppen(4/2)
Trosa – AA Trosagruppen(26/1)
Umeå – AA Fredagsgruppen(25/3)
Uppsala – AA Det finns en lösninggruppen(26/1)(4/4)
Vaggeryd – AA Vaggerydsgruppen(18/2)
Vidsel – AA Vidselgruppen(11/1)
Vingåker – AA Vingåkersgruppen(13/4)
Västerås – AA Hammarbygruppen(18/1)
Västerås – AA Koppargruppen(8/2)(27/4)
Åmål – AA Kungsbergsgruppen(4/1)
Åre – AA Åregruppen(18/4)
Öjebyn – AA Öjebygruppen(27/1)(14/3)
AA 12 steg.se(28/3)
IntoAction (ej uppgett vilken)(19/1)(25/3)
STOCKHOLMSGRUPPER
AA Ankargruppen(7/1)(25/2)
AA Björkengruppen(25/2)
AA Centrumgruppen (27/4)
AA Early Birdgruppen(8/2)(29/4)
AA En dag i taget gruppen(28/3)
AA Ekerögruppen(14/2)(12/4)
AA English Speaking group(18/2)
AA Högdalsgruppen(3/1)
AA Inre Upplevelsegruppen(31/1)(28/2)
AA Kistagruppen(18/2)
AA Kryddgårdengruppen(1/2)(3/3)(22/3)
AA Kvinnogruppen i Vasastan(2/3)
AA Lost and Foundgruppen(24/1)(25/2)
AA Mariagruppen(1/3)
AA Maria Lunchgrupp(23/2)
AA Möjagruppen(23/2)
AA Nackagruppen(21/1)
AA Nya Perspektivgruppen(1/2)(4/3)(4/4)
AA Sjukhusgruppen/Tillfrisknandet(21/2)
AA Sjöjungfrun(7/1)
AA Sofiagruppen(28/2)
AA Sollentunagruppen(3/2)(3/3)

Servicebladet
AA Solnagruppen(7/2)(28/3)(4/4)
AA Till Verket västerort (27/4)
AA Vallentunagruppen(2/3)
AA Vasagruppen(24/1)(8/2)(18/4)
AA Vasa Lunch(7/3)(30/3)
AA Värmdögruppen(11/1)(4/3)
KRETS
AA Krets 1(3/1)(30/3)
AA Krets 2(11/2)
AA Krets 3(21/2)(14/3)
AA Krets 4(2/2)
AA Krets 5(15/3)
AA Krets 6(10/2)
AA Gestrikekretsen(14/2)
AA Göteborgskretsen(25/2)
AA Malmö-Lundkretsen(11/1)
AA Sydostkretsen(4/1)
REGION
AA Södra regionen(15/2)
AA Östra regionen (16/3) (22/3)
AA Övre norra regionen(15/4)
AA Västra regionen (26/4)
ENSKILDA
Anette H(11/2)
Bo L(28/1)(28/2)(31/3)
Christer MB (26/4)
Dan(26/1)(28/2)(29/3)
Emil A (28/4)
Greger N(31/1)
Gunnar M(4/2)(18/4)
Gunno P(3/3)
Ingrid N(4/2)
Jonas S(22/3)
Jörgen L(31/1)(31/3)(28/4)
Kenny M(28/1)
Kjell-G J(2/2)
Klas L(24/1)
Lasse S(10/4)
Leo K(28/2)
Mait H(28/2)
Marianne L(20/1)(26/4)
Max (28/2)(29/4)
Per-Owe O(27/1)(28/2)(30/3)(28/4)
Per E(19/4)
Peter H(31/1)
Reine J (4/3)
Rolf J(3/3)
Ronny J(31/1)
Stefan P(26/1)(25/2)(28/2)(25/3)(26/4)
Sten H(21/2)
Susanne MB (26/4)
Suzanne L(7/4)
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UTLANDET
AA Fuengirolagruppen(31/1)
ÖVRIGT
AA Anonyma Alkoholister (14/2)(10/3)
Servicekontoret (22/3)
Servicekonferensen(10/4)

!!!OBS!!!
SERVICEKONTORETS
NYA ÖPPETTIDER
Fr o m 2011-05-10 gäller följande telefonoch besökstider (helgfria dagar):
Måndag-torsdag: 09.00-12.00 och 13.00-15.30
Fredag: 09.00-12.00

ÄNDRINGAR I MÖTESLISTAN

För att hålla möteslistan så aktuell som möjligt
är det viktigt att ändringar meddelas till Servicekontoret.
Vänligen mejla in ändringarna på adressen:
service@aa.se

UTGIVNINGSPLAN

Servicebladet utkommer med fyra nummer per
år med följande huvudinnehåll:
Nr 1 - januari
* motioner och övrig information inför Servicekonferensen
* redovisning av inkomna frivilliga bidrag
Nr 2 - maj
* sammandrag av Servicekonferensens viktigaste
besluten
* redovisning av inkomna frivilliga bidrag
Nr 3 - september
* viktiga datum m m inför kommande Servicekonferens
* redovisning av inkomna frivilliga bidrag
Nr 4 - november
* aktuell information från servicemötet och AA i
övrigt
* redovisning av inkomna frivilliga bidrag

