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Hålltider m m inför Servicekonferensen 2012
Vid Förtroenderådsmötet 27-28 augusti 2011beslutades följande viktiga hålltider
m m för SK2012:

Tid: 13-15 april 2012
Plats: Park Inn Hotell, Solna
Tema: Sponsorskap: vårt ansvar

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 2012.

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.
Arbetshäfte med dagordning, rapporter (inkl ekonomisk rapport
och bokslut för 2011) och förslag/motioner utsändes till
Konferensens deltagare samt servicedelegatsuppleanter.		

		
		
		
		
		
		
		
		
		

7 mars

		
		
Innehåll:
* Hålltider m m
inför SK2012
* OI-dagarna i
Stockholm
* AA-workshop
* Ekonomibrev
från FR
* Skillnaden mellan öppna och
slutna möten
* Frivilliga bidrag

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 in per
brev eller e-post till Servicekontoret. Märk kuvertet ”Motion till SK2012”.
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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 22,33 grupper.

Antal grupper i Servicekontorets databas per
den 1 september 2011:
Övre norra regionen
Nedre norra regionen
Mellersta regionen
Östra regionen 		
Västra regionen
Södra regionen 		

32
29
74
169
70
95

grupper
grupper
grupper
grupper
grupper
grupper

SUMMA 			

469 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 2012

Ordförande/vice ordförande: Per S och Tommy K,
Södra regionen
Sekreterare: Ullamaj S, Östra regionen
Presidiet kan nås via e-post: sk2012@aa.se eller
via AA Servicekontor.
Mer information om Konferensen publiceras
löpande på vår hemsida www.aa.se (under fliken
”För medlemmar”).

Förtroenderådets Informationskommitté inbjuder till:
* Offentlig informationsdagar i Stockholm

Alla som är intresserade av eller håller på med offentlig information inom AA är välkomna att delta. Vi
kommer att gå igenom hur vi gör, vad som är på gång,
dela erfarenheter och naturligtvis ha trevligt. Lite inspiration för oss som jobbar med OI helt enkelt. Det
här är en fortsättning på det som tidigare har hållits i
Västerås och Mariefred, 2 gånger på vardera stället. I
år kommer vi, för att spara lite pengar, att vara mitt
i Stockholm på Servicekontoret. Boka in 15 - 16/10
redan nu.
Anmälan och förfrågningar: info@aa.se

* AA-workshop

I samband med konferensen ”Hur når vi fler lidande
alkoholister”, den sk THS-konferensen, i januari 2012
kommer vi att ha en AA Workshop. Det är en träff
med oss från AA tillsammans med personer från media och andra som i sitt yrke träffar på alkoholister
som lider, t ex läkare, poliser, socialen, kyrkan m m.
Historiskt har AA haft mycket hjälp av media och
andra proffesionella för att spridas över världen men
också för att nå fler lidande alkoholister. Det här är
ett försök att bredda vår kontakt med dem. Vilka som
kommer beror naturligtvis på vilka som anmäler sig
men vi hade en bra och intressant workshop vid förra
konferensen 2011. Då var det ett prov men det föll
väl ut och den kommer att utvecklas och breddas till
2012. Är ni intresserade så boka upp eftermiddagen
den 28:e januari 15:00 - 19:00, 2012. Det är alldeles efter THS-konferensen och platsen är den samma,
Teologiska högskolan i Bromma utanför Stockholm.
Anmälan och förfrågningar: info@aa.se

Telejouren för AA i Sverige
Enligt beslut på SK2011 så övergår Telejouren från
Östra regionen till AA i Sverige.
För att underlätta telejourens tolftestegsarbete behöver vi få hjälp med följande:
* telefon-/mobilnummer till kontaktpersoner i grupperna
* ev jourtelefon-/mobilnummer till grupperna (ange
också när dessa jourtelefoner är bemannade).
Mejla gärna in uppgifterna på: telejouren@aa.se eller
per brev till Servicekontoret.
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”Ekonomibrev

från Förtroenderådet
för AA i Sverige

September 2011

Förtroenderådet vill härmed tacka alla enskilda AA
medlemmar, grupper, kretsar och regioner för de bidrag som kommit AA i Sverige tillhanda sedan vår
vädjan om hjälp på vår hemsida.
Tack vare dessa bidrag tog vi oss ur den kris som
uppstod sommaren 2010.
Enligt våra traditioner ska AA vara självförsörjande via
egna frivilliga bidrag. Och som trenden nu är med de frivilliga bidragen kan detta kanske vara möjlig om några år.
Under de senaste åren har vår förlagsverksamhet med
försäljning av böcker minskat så vi är i stort behov av
de frivilliga bidragen och merförsäljning av litteratur.
Servicekonferenserna har beslutat omfattningen på
vår centrala service. Den centrala servicen består av
Servicekontoret med två anställda. Förtroenderåd
samt Styrelsen och kommittéer.
Kommittéerna har under de senaste åren varit underbemannande, dels beroende på vår ekonomi och dels på att
de i realiteten inte varit nödvändigt med helt besatta.
Detta är fortfarande en vädjan och uppmaning till er
som deltar i AA-möten att tänka på att lägga pengar
i hatten. Pengarna går förutom till gruppernas egna
behov till att bidra till att AA har en fungerande central service, vilken är helt nödvändig om vi skall ha ett
uthålligt AA i Sverige.
”Om vi är generösa med att lägga pengar i hatten
visar vi att vi är tacksamma för vår nykterhet. Hattpengarna blir den symbol som visar att vi är angelägna att dela det vi har funnit med alla dem som
fortfarande lider.” (Ur Hjärtats språk.)
Frivilliga bidrag kan insättas på AA i Sverige´s PlusGirokonto 70 94 25-3.
Med vänlig hälsning
Förtroenderådet för AA i Sverige

Inbetalning av frivilliga bidrag och
prenumerationsavgifter
För att underlätta bokföringen och administrationen
vid Servicekontoret ser vi gärna att Ni använder vårt
PlusGirokonto 70 94 25-3 vid inbetalningar av:
* Frivilliga bidrag
* Prenumeration av Bulletinen och Servicebladet.

Skillnaden mellan öppna och slutna möten

Avsikten med alla AA-möten framgår av ”Ingressen”: att medlemmar ”dela sina erfarenheter, sina förhoppningar och sin styrka med varandra för att söka
lösa sitt gemensamma problem och hjälpa andra att
tillfriskna från alkoholism”. Från första början har
AA-grupperna haft både öppna och slutna möten.
Slutna möten är endast för AA-medlemmar eller för de som har ett alkoholproblem och ”har en önskan att sluta dricka”.
Öppna möten är tillgängliga för alla som har intresse av Anonyma Alkoholisters program för
tillfrisknande från alkoholism. Icke-alkoholister kan delta i öppna möten som observatörer.
På både slutna och öppna möten kan mötesledaren begära att deltagarna begränsar sig till frågor som berör ”tillfrisknande från alkoholism”.
Oavsett om det är öppet eller slutet, leds AAmötet av en AA-medlem som kan mötesordningen.
(Utdrag ur ”AA-Gruppen...där allting börjar”)

Frivilliga bidrag

Under tiden 1 maj – 31 augusti 2011har
frivilliga bidrag inkommit till Servicekontoret
enligt nedanstående sammanställning.
GRUPPER
Alingsås – AA Centrumgruppen(2/5)(31/5)(4/7)(3/8)
Alvesta – AA Alvestagruppen(16/5)(12/7)(26/8)
Bollnäs – AA Centrumgruppen(19/7)
Borgholm- AA Ölandsgruppen (22/8)
Borås – AA Boråsgruppen (10/8)
Brunflo – AA Brunflogruppen(16/8)
Eskilstuna – AA Carlagruppen(2/5)(26/5)(4/7)(1/8)
Fagersta – AA Fagerstagruppen(27/6)
Färjestaden – AA Kalmarsundsgruppen(22/8)
Gimo – AA Bruksgruppen (24/5)
Glava – AA Glavagruppen (6/7)
Gävle – AA Gavlegruppen(5/8)
Göteborg – AA Göteborgsgruppen(17/5)
Göteborg – AA Marklandsgruppen(25/5)(27/6)
(25/7)(31/8)
Göteborg – AA Oskar Fredriks gruppen (2/5)(22/6)
Göteborg – AA Partillegruppen (15/8)
Göteborg – AA Vårvädersgruppen(5/5)(7/6(5/7)
Halmstad – AA Tylögruppen(24/5)(27/6)(26/7)
Hemse – AA Hemsegruppen(7/7)
Hjo – AA Hjogruppen(2/2)
Huskvarna – AA Huskvarnagruppen (1/7)
Hässleholm – AA Hässleholmsgruppen(8/6)(11/8)
Höganäs – AA Höganäsgruppen(17/5)(1/8)		
Järpen – AA gruppen Järpen (16/8)
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Jönköping – AA Citygruppen(16/8)
Karlstad – AA Herrhagsgruppen(9/5)(27/5)(26/7)(26/8)
Karlstad – AA Lunchgruppen (26/8)
Katrineholm – AA Djulögruppen(9/8)
Kiruna – AA Kirunagruppen (3/5)
Klippan – AA Klippangruppen(2/8)
Kristianstad – AA Hemgårdsgruppen(8/6)
Kumla – AA Kumlagruppen(28/8)
Kvissleby – AA Kvisslebygruppen(4/7)
Ludvika – AA Ludvikagruppen(6/7)
Luleå – AA Campusgruppen (20/6)
Luleå – AA Druvangruppen(7/6)(28/7)
Luleå – AA Varvsgruppen(19/8)
Lund – AA Själbogruppen(27/5)(2/8)
Lund – AA Centrumgruppen (19/7)
Malmö – YPAA (9/5)
Norrköping – AA Borgsgruppen(10/6)
Norrköping – AA Hötorgsgruppen(13/6)
Piteå –AA Sinnesrogruppen (2/5)
Ramsele – AA Ramselegruppe (18/7)
Strömstad – AA Strömstadsgruppen (17/5)
Sveg – AA Svegsgruppen (17/5)
Säter – AA Säter-12angruppen(5/5)
Timrå – AA Timrågruppen (2/5)
Torshälla – AA Torsgruppen (20/6)
Umeå – AA Fredagsgruppen(2/8)(22/8)
Umeå – Det finns en lösning gruppen (9/5)
Uppsala – AA Det finns en lösninggruppen(5/8)(8/8)
Vaggeryd – AA Vaggerydsgruppen(20/5)(2/8)
Vetlanda – AA Centrumgruppen(15/8)
Vimmerby – AA Vimmerbygruppen (20/7)
Västerås – AA Hammarbygruppen(5/7)
Växjö – AA Gamla Norr (30/5)
Ånge – AA Västra gruppen(2/8)
AA 12 steg.se(28/3)(9/8)
STOCKHOLMSGRUPPER
AA Brommagruppen (16/6)(12/8)
AA Ekerögruppen(23/6)
AA English Speaking group(4/7)(29/8)
AA Gay, Lost & Found (17/6)
AA Hallundagruppen (2/5)(26/5)
AA Inre Upplevelsegruppen(3/6)(27/6)
AA Kryddgårdengruppen(3/6)(17/8)
AA Kvinnogruppen Nacka (10/5)(23/6)(29/7)(29/8)
AA Lost and Found-gruppen (20/5)
AA Mariagruppen(2/5)(9/6)(28/6)(10/8)
AA Maria Lunchgrupp(12/5)(1/7)(13/7)(18/8)
AA Möjagruppen(31/5))
AA Nya Perspektivgruppen(9/5)(3/6)
AA Pilträdet(27/7)
AA Sjukhusgruppen/Tillfrisknandet(8/8)
AA Sollentunagruppen(4/5)(31/5)
AA Till Verket Västerort (26/7)
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AA Tyresögruppen (20/6)
AA Vallentunagruppen(14/6)(27/7)
AA Vasagruppen(7/6)(14/7)
AA Vasa Lunch(15/7)(26/8)
AA Värmdögruppen(8/7)
AA Åkersbergagruppen (2/5)(26/5(8/7)(29/8)
KRETS
AA Krets 1(12/8)
AA Krets 2(26/5)(19/8)
AA Krets 3(25/8)
AA Krets 4(4/5)(12/8)
AA Krets 5(19/5)(27/6)(30/8)
AA Krets 6(17/5)(10/8)
AA Krets 7 (27/6)
AA Krets 8 (23/5) (15/8)
AA Gestrikekretsen(4/5)
AA Göteborgskretsen(26/8)
AA Mittkretsen (9/5)
AA Sydostkretsen(16/8)(23/8)
AA Älvsbyn(19/7)
REGION
AA Södra regionen(16/5)(29/8)
AA Östra regionen (25/5)(1/7)(17/8)
AA Nedre Norra regionen(28/5)
ENSKILDA
Andreas P (26/8)
Bo L(2/5)
Carina L (11/7)
Dan I T(26/5)(27/6)(26/7)(26/8)
Håkan J (26/7)
Ingemar S (7/7)
Jörgen L(31/5)(30/6)
Mait H(30/6)
Max (29/6)(29/8)
Per-Owe O(27/5)(28/6)(28/7)
Rolf J(20/7)(17/8)(18/8)
Stefan P(26/5)(23/6)(26/7)(26/8)
Stefan Z (25/7)
Sussie V (26/8)
ÖVRIGT
AA Anonyma Alkoholister (6/7)
Servicekontoret (30/5)
Korgen Landsmötet (8/8)
Okänd (16/8)

