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Servicemöte 2011
Lördagen den 29 oktober hölls på Servicekontoret det årliga servicemötet, det
sjätte i ordningen. Syftet med mötet är
som alla andra möten inom AA i slutändan att nå ut till fler lidande alkoholisten.
Inbjudna till mötet var samtliga verksamma inom central service Därutöver
våra två anställda på kontoret, Bernt och
Reine. Mötet leds som vanligt av Förtroenderådet, denna gång av Jan-Ola J.

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
Mötet inleddes med en stunds tystnad,
all säkerhet givit en klart större medvetenhet
därefter lästes Dagliga reflexioner och
om AA hos allmänheten. Säkert har det fått
AA´s Tolv Traditioner. Christer M läste
många alkholister som fortfarande lider att
därefter ”En blick mot framtiden” ur
komma till AA via anhöriga eller andra som
Hjärtats språk.
genom offentlig information, som vi kallar
Efter en lite mera djupgående presenta- det, fått veta var AA finns. Med all säkerhet
tionsrunda detta för att vi ska känna var- är många av dem nyktra idag. Budskapet har
andra lite bättre, gick vi över till dagens förts vidare...
huvuduppgifter - att i fyra grupper diskuI FRIK försöker vi stödja informationskomtera dagens två teman nämligen Storleken
på central service och Översättningar: Hur mittéer runt om i Sverige. Vi håller också vår
hemsida uppdaterad med aktuell informanära originalet ska vi hålla oss.
tion.
Den första arbetsuppgiften är i linje med
Tyvärr finns en del gammal och kanske orikatt vi c:a vart tionde år ska göra en självrannsakan på den centrala servicen. Är tig kontaktinformation på hemsidan om aktivi för många, är vi för få, har vi onödiga va informationskommittéer. Vi vill därför be
kommittéer alternativt saknas det kom- alla er som gör service i en informationskommitté att mejla in er kommittés uppgifter till
mittéer.
FRIK, info@aa.se
Som avslutning på dagens möte fick ordförandena för de sex regionerna göra en Det vi skulle vilja ha in är:
rapport från sina resp. regioner. Alla har * Namnet på er informationsgrupp
ganska väl fungerande möten utom västra * Grupp, krets eller region som kommittén
som verkar ha svårt att få villiga tjänare.
tjänar
Mötet avslutade med att alla fick en * Adress (om det finns)
chans att berätta om mötet hade upplevts * Telefon
* E-mailadresss (om det finns)
som bra och meningsfullt.
Mötet resulterade i ganska omfattande minnesanteckningar som ska vara till hjälp för
Förtroenderådet i det framtida arbetet.
Jan-Ola J, Mötesord

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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Fakturor

• Fr o m 2012-01-01 kommer vi att övergå till
fakturor med OCR-nummer.
• Inbetalningar av fakturor ska göras till bankgirokonto 5783-9383.
• Vid inbetalning ange OCR-numret (framgår
på fakturan)

Frivilliga bidrag

• Inbetalningar avseende Frivilliga bidrag görs
till PlusGirokonto 70 94 25-3.
• OBS: ange tydligt vilken som är avsändare av
bidraget (enskild/grupp/krets/konvent)
• Som hjälp till kassören skickar vi med att antal förtryckta inbetalningskort

Bulletinenprenumeration

• Inbetalningar avseende prenumerationsavgiften görs till PlusGirokonto 70 94 25-3.
• Använd gärna utskickat inbetalningskort –
om inte måste prenumerationsnumret samt
namn anges på inbetalningstalongen.
• OBS: Anmäl adressändringar till Servicekontoret, helst via e-post service@aa.se
• Prenumerationen gäller för 6 nummer framåt
räknat från inbetalningsdatum.
• Vi skickar med några färdiga inbetalningskort
för nya prenumeranter.
• Vi skickar även med några julkort att användas om Du vill ge bort Bulletinen som julgåva.

Broschyrer

När innevarande lager av broshyrer tar slut
kommer nya att kopieras upp vid Servicekontoret allt efter behov.
Broschyrerna kommer att kopieras upp i A5format.

Anmälan om ny grupp

• Anmälningsblankett finns på vår hemsida
under fliken ”För medlemmar”. Blanketten finns
både som pdf och word-format
• Fylls i och skickas in till Servicekontoret via
e-post eller brev.
• Gruppens telefonnummer bör ej gå till någon
enskild person.
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Möteslistan

• Möteslistan dateras upp fortlöpande på vår
hemsida. Ändringar (även tillfälliga) meddelas
Servicekontoret, helst via e-post service@aa.se
• Gå gärna in på möteslistan på hemsidan
(www.aa.se) och se över Er grupps information.
• Telefonnummer till gruppen bör ej gå till någon enskild person utan till gruppen.
• Enligt Förtroenderådets beslut läggs inte
gruppers hemsidesadresser in i möteslistan (FR
protokoll 30 okt 2011 § 11 e)
• Om något ej stämmer - meddela Servicekontoret, helst via e-post service@aa.se

Telejouren för AA i Sverige
Enligt beslut på SK2011 så övergår Telejouren
från Östra regionen till AA i Sverige.
Telejouren sitter i Servicekontorets lokal och är
bemannad ALLA dagar kl 11-13 samt 18-20.
Telejouren har planeringsmöte 1:a ons/månaden Tid: kl 18.00. Plats: AA´s Servicekontor.
Vill Du göra tolftestegsarbete och har minst
1 års oavbruten nykterhet i AA kom till planeringsmötet.
För att underlätta telejourens tolftestegsarbete
behöver vi få hjälp med följande:
* telefon-/mobilnummer till kontaktpersoner i
grupperna (anmälningsblankett bifogas)
* 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.

Copyright
Förtroenderådet har, enligt protokoll 2011-1030 §11c, beslutat om att nedanstående brev ska
skickas ut vid överträdelser.
”Till den det berör
Det har kommit till Förtroenderådets kännedom
att Ni lagt ut material som AA i Sverige har copyright på enligt avtal med A.A.W.S. på er hemsida.
Förtroenderådet vädjar härmed till Er att ta bort
sådant material från Er hemsida.
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”
Förtroenderådet för AA i Sverige har copyright
Frivilliga bidrag
för den AA-litteratur som översätts till svenska,
Under tiden 1 september – 30 november 2011
enligt licensavtal med A.A.W.S., New York.
I licensavtalet framgår bl a följande:
“A.A.W.S. grants Applicant the right to enforce the
copyright in the Translations in Applicant’s own
name in the country identified above, including
the right to file suit for infringement in Applicant’s
own name, upon written approval from A.A.W.S.
Applicant agrees to notify A.A.W.S. promptly in
writing of any infringement of copyright in the
Licensed Works or the Translations as soon as
Applicant has knowledge of such infringement in
the country identified above. In addition to notification of any copyright infringement, Applicant
shall (i) cooperate with A.A.W.S. in enforcing
A.A.W.S.’s copyrights with regard to such infringement and (ii) take reasonable steps to prevent
the necessity of A.A.W.S. to take action to protect
its copyrights. A.A.W.S.’s right to enforce said copyright shall in no way be diminished hereby.
Översättning:
A.A.W.S. ger Sökanden rätt att verkställa upphovsrätten i översättningarna i Sökandens eget
namn i landet som anges ovan, inklusive rätten
att förhindra intrång i Sökandens eget namn, efter skriftligt godkännande från A.A.W.S. Sökande
samtycker att till A.A.W.S. utan dröjsmål skriftligen anmäla varje överträdelse av upphovsrätten i
det licensierade verk eller översättningar så snart
som Sökande har fått kännedom om överträdelsen i landet som anges ovan. Förutom anmälan av
eventuellt intrång i upphovsrätten, skall Sökande
(i) samarbeta med A.A.W.S. för att genomdriva
A.A.W.S. upphovsrätt när det gäller sådana intrång och (ii) vidta rimliga åtgärder för att förhindra behovet av att A.A.W.S. ska behöva vidta
åtgärder för att skydda sin upphovsrätt. A.A.W.S.
rätt att genomdriva sagda upphovsrätt ska inte på
något sätt minskas härmed.”
Har ni några frågor rörande detta vänligen kontakta Servicekontoret för AA i Sverige.
Vänlig hälsning
Förtroenderådet för AA i Sverige”
------------Servicekontoret ber grupper som har egna hemsidor att se över sina länkar.
-------------

har frivilliga bidrag inkommit till Servicekontoret
enligt nedanstående sammanställning.
GRUPPER

Alvesta – AA Alvestagruppen (21/10)(11/11)
Arvika – Arvikagruppen (5/10)
Boden – AA Bodengruppen(17/10)
Borgholm – AA Ölandsgruppen (28/11)
Borås – AA Boråsgruppen (10/8)(15/11)
Brunflo – AA Brunflogruppen(20/9)
Dala-Järna –AA Dala-Järnagruppen (29/11)
Edsbyn – AA Onsdagsagruppen(4/11)
Eskilstuna – AA Carlagruppen(28/9)
Eskilstuna – AA Grupp 12 (24/10)
Eskilstua – AA Södergruppen (5/9)(25/10)
Fagersta – AA Fagerstagruppen(26/9)(3/10)
Falsterbo – AA Skanör/Falsterbogruppen (12/9)(10/10(10/11)
Flen – AA Violengruppen (10/10)(1/11)
Färjestaden – AA Kalmarsundsgruppen (30/9)(3/11)
Grums – AA Grumsgruppen (19/10)
Gävle – AA Gavlegruppen (8/9)(6/10)(7/11)
Göteborg – AA Göteborgsgruppen(6/10)
Göteborg – AA Marklandsgruppen(5/10)
Göteborg – AA Oskar Fredriks gruppen (1/11)
Göteborg – AA Vårvädersgruppen (15/9)(4/10)(11/8)
Göteborg – YPAA Into Action (28/9)
Hallsberg – AA Hallsbergsgruppen(4/11)
Halmstad – AA Tylögruppen (26/9)(25/10)(24/11)
Hedemora – AA Hedemoragruppen (5/9)
Hemse – AA Hemsegruppen(12/9)(20/9)(27/10)
Hälsingborg – AA Hälsingborsgruppen(22/9)
Hässleholm – AA Hässleholmsgruppen(29/9)(1/11)
Jönköping – AA Citygruppen(8/9)
Jönköping – AA Liljeholmsgruppen(23/11)
Karlskrona – AA Karlskronagruppen (30/11)
Karlstad – AA Herrhagsgruppen(25/9)(27/10)(25/11)
Karlstad – AA Milleniumgruppen(9/11)
Katrineholm – AA Djulögruppen(21/11)
Kil – AA Kilsgruppen (7/11)
Kiruna – AA Kirunagruppen (27/9)
Kungälv – AA Kungälvsgruppen(29/9)
Kvissleby – AA Kvisslebygruppen (24/10)
Kävlinge – AA Kävlingegruppen (7/9)
Linköping – AA Tolvstegsgruppen(19/9)
Ludvika – AA Ludvikagruppen(31/10)(28/11)
Luleå – AA Varvsgruppen(27/9)(1/11)
Lund – AA Själbogruppen(6/9)(29/9)(27/10)
Mellerud – AA Rockesgruppen (30/11)
Norrköping – AA Borgsgruppen (13/9)(8/11)
Nödinge – AA Alegruppen(9/11)
Skara – AA Skaragruppen(7/11)
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Skövde – AA Trossengruppen(30/9)(30/11)
Strömstad – AA Strömstadsgruppen (13/9)
Säter – AA Säter-12angruppen(29/9)
Timrå – AA Timrågruppen (25/11)
Torshälla – AA Torsgruppen (31/10)
Trelleborg – AA Kontinentgruppen (19/9)
Trosa – AA Trosagruppen(13/9)(28/11)
Vingåker – AA Vingåkersgruppen(11/11)
Västerås – AA Hammarbygruppen(8/9)
Västerås – AA Koppargruppen(21/9)(28/10)
Västerås – AA Timmermansgruppen(27/10)
Västerås – AA Ventilengruppen (10/10)
Åhus – AAÅhusgruppen(6/9)
Åre – AA Åregruppen(14/10)
STOCKHOLMSGRUPPER
AA Ankargruppen(21/11)
AA Brommagruppen (8/11)(29/11)
AA Björkengruppen(27/9)
AA Ekerögruppen(20/9)
AA Gay, Lost & Found (9/9)
AA Handengruppen (27/9)
AA Happy Landings (15/9)
AA Högdalsgruppen (28/10)
AA Inre Upplevelsegruppen (5/9)(7/11)
AA Into Action (19/9)
AA Kvinnogruppen i Vasastan (28/10)
AA Kvinnogruppen Nacka (30/9)(14/11)
AA Lunchgruppen Östermalm (17/10)
AA Malmgårdgruppen (6/10)
AA Mariagruppen(5/9)(4/10)(31/10)
AA Maria Lunchgrupp(6/10)
AA Nya Perspektivgruppen (2/9)(30/9)(1/11)
AA Rågsvedgruppen (2/9)
AA Sofiagruppen(20/10)
AA Sollentunagruppen (8/9)(6/10)(7/11)
AA Solnagruppen(10/11)
AA Till Verket västerort (26/10)
AA Vallentunagruppen(2/9)(28/11)
AA Vasagruppen(1/9)(10/10)
AA Vasa Lunch(4/10)(26/10)
AA Värmdögruppen(4/10)
AA Väsbygruppen (21/10)(7/11)
AA Akersbergagruppen (5/10)(31/10)

ENSKILDA
Bodil L (22/11)
Göran I (1/11)
Jörgen L(28/11)
Mait H (30/11)
Renee L (28/11)
Ronny J(12/9)

KRETS

Beställningar som görs senast 28/12 skickas
iväg före årsskiftet.

AA Krets 2(17/11)
AA Krets 3(9/11)
AA Krets 4(11/11)

AA Krets 5(3/11)
AA Krets 7 (3/11)
AA Krets 8 (15/11)
REGION
AA Södra regionen(11/11)(30/11)
AA Östra regionen (3/10)

Dan I T(26/10)
Jan-Ola J (8/11)
Kurt M (27/9)
Max (31/10)
Rolf J(22/11)
Stefan P(26/9)

UTLANDET
AA Nerja Nordico (28/10)
KONVENT/ÖVRIGT
AA Konvent Gullbrannagården (19/9)
AA Thanksgiving Fundriser Int. Groups (22/11)
AA Mail (10/10)
Servicekontoret (8/11)
Förtroenderådet (30/10)
Servicemötet (29/10)

Personalförändring vid
Servicekontoret
Vid styrelsemötet 2011-12-02 beslöts om byte
av ansvarsområden för de anställda vid Servicekontoret fr o m 2012-01-01.
De nya ansvarsområden blir enligt följande:
* Bernt Grönqvist - Kontorsansvarig
* Reine Johansson - Ekonomi/Fakturering m m
Förändringen görs, efter eget önskemål, med anledning av Reine´s pensionsavgång 2012-05-31.

Servicekontoret är STÄNGT
vecka 01/2012
P g a inventering och bokslutsarbete är Servicekontoret STÄNGT hela veckan.
OBS: Ingen försäljning sker under vecka 01.

God Jul
och
Gott nytt År
önskar
Personalen vid
Servicekontoret

