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Inbjudan till Servicekonferensen 2012

Inbjudan till alla deltagare på AA i Sveriges tjugoförsta servicekonferens.
Servicekonferensen kommer att hållas 13-15 april 2012 på Park Inn, Solna.
Temat för Servicekonferensen: Sponsorskap, vårt ansvar.

Förslag till dagordning 21:a Servicekonferensen
till de olika utskotten:
Fredag den 13 april - Kl 14.00

§ 1 Förtroenderådet hälsar välkommen och
öppnar 21:a Servicekonferensen. De Tolv
Traditionerna samt de Tolv Koncepten läses.
§ 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
d) Justering av röstlängd samt deltagarförteckning
§ 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 2011
§ 6 Övriga frågor anmäles. Inlämnas skriftligt
till sekreteraren senast fredag kl 15.00.
§ 7 Konferensens huvudtema: Sponsorskap,
vårt ansvar. Talare: Tommy K, Presidiet
§ 8 a) Namnförslag till ordförande, vice
ordföran-de, sekreterare och vice sekreterare till
22:a Servicekonferensen (val § 16 a)
b) Förslag till huvudtema till 22:a Servicekonferensen: Rotation, AA:s puls (val § 16 b)
c) Förslag till arrangör av Landsmötet 2013,
Västra regionen (beslut § 12 a)
d) Namnförslag: ledamot till FR från Södra
regionen (val § 12 b)
e) Namnförslag vän till AA, 2 st (val 12 c)
f) Namnförslag: WSD (val §12 d)
g) Namnförslag: ND (val § 12 e)
h)Förtroenderådets förslag till ändringar i
Servicehandboken, flik 4 (Beslut § 12f)
§ 9 Rapporter
a) Regionerna
b) Förtroenderådet
c) Styrelsen för AA i Sverige
d) Världsservicedelegater
e) Nordiska delegater
§ 10 Genomgång av fredagens arbetsuppgifter

* Motionerna
* Förtroenderådets förslag till ändringar i
Servicehandboken, flik 4
* Konferensens tema: Sponsorskap, vårt ansvar
* Koncept 9-12
Utskottsarbetet påbörjas,
plenum på söndag.

avrapportering

i

Lördag den 14 april - Kl 09.00

§ 11 a) Ekonomisk redovisning
b) Revisorerna har ordet

§ 12 a)Beslut av arrangör och tema för
Landsmötet 2013
b) Val av ledamot i Förtroenderådet
c) Val av vän till AA, 2 st
d) Val av WSD
e) Val av ND
f) Beslut avseende Förtroenderådets förslag till
ändringar i Servicehandboken, flik 4
§ 13 Lägesinformation:
* Dagens struktur för central service i AA
* FR och dess kommittéer
* Internationella delegater
* Styrelsen för föreningen AA i Sverige
* Bulletinen
* Servicekontoret
§ 14Genomgång av lördagens arbetsuppgifter
till de olika utskotten:
a) Slutförande av fredagens arbetsuppgifter
b) Dagens struktur för central service i AA
§ 15 Fördelning på arbetsutskott.
Avrapportering i plenum på söndag.

Söndag den 15 april - Kl 09.00

§ 15 Presentation av utskottens arbete samt
beslut och uttalanden av Konferensen
§ 16 a) Val av ordförande, vice ordförande,
sekreterare och vice sekreterare till 22:a
Servicekonferensen
b) Fastställande av huvudtema för 22:a
Servicekonferensen
§ 17 Övriga frågor besvaras
§ 18 Godkännande av Förtroenderådets verksamhet för 2011
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§ 19 Konferensdeltagarna uttalar sig om den 21:a Servicekonferensen
§ 20 Avslutningsanförande av Förtroenderådet
OBS: Fredag och lördag hålls öppet AA-möte kl 22.00

Allmänt om Servicekonferensen
Resor

Delegaternas resor kommer att ersättas efter konferensens
slut. Förtroenderådet och Konferenspresidiet vill vädja om
att delegaterna håller nere kostnaderna för resor genom 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
ge dem insikt i hur Konferensen arbetar.

Konferensledning

Presidiet, som består av Tommy K och Per S, Södra regionen
samt Ullamaj S, Östra regionen står till förfogande för ytterligare information och frågor.
Presidiet nås via e-post: sk2012@aa.se eller via Servicekontoret.

Arbetshäftet

Arbetshäftet, inklusive ekonomiska rapporten och bokslutet
för 2011 kommer att skickas ut den 5 mars 2012 till Konferensens deltagare.

Till Konferensen inbjuds:

• med rösträtt
* landets 21 servicedelegater
* Förtroenderådet
* 1 representant för anställda vid Servicekontoret
• utan rösträtt
* Internationella delegater
* Ledamot från styrelsen för föreningen AA i Sverige
* Representant från Bulletinen
* Auktoriserad revisor och föreningsrevisor
* Inbjudna gäster från våra grannländer
Välkomna hälsar
Konferenspresidiet och Förtroenderådet

Motioner till Servicekonferensen 2012
Motion 1 - Beslutsmotion
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• Att nå flera alkoholister i samhället
• Stabila och kunniga AA-grupper
• Enig och duglig serviceorganisation
För att kunna tillämpa detta känns det självklart att ALLA
AA-grupper är medvetna om vad en AA-grupp är.
På sid. 3 i Vår Gemensamma Välfärd, flik 7 i Servicehandboken, anges sex kriterier som anses kunna tjäna
som en rekommendation för AA i Sverige:
• Alla medlemmar i en grupp är alkoholister, och alla
alkoholister är kvalificerade för medlemskap. (trad. 3)
• Som grupp är de helt och hållet självförsörjande.
(trad. 7)
• En grupps primära syfte är att hjälpa alkoholister att
tillfriskna med hjälp av de Tolv stegen. (trad. 5)
• Som grupp har de ingen anknytning till andra organisationer eller sammanslutningar. (trad. 6)
• Som grupp har de inga åsikter i frågor som ligger
utanför det primära syftet. (trad. 10)
• Som grupp är principerna för kontakter utåt baserade på attraktionsförmåga, snarare än på propaganda.
I kontakterna med press, radio och film bevarar individerna sin anonymitet. (trad. 11)
Varje AA-grupp har endast ett huvudsyfte – att föra
budskapet vidare till de alkoholister som fortfarande
lider, säger femte traditionen.
Vi upplever att den nuvarande blanketten inte är tillfredställande tydlig vad gäller detta och att den därför
inte motsvarar det som anges i Servicehandboken.
Vår motion är/vi yrkar att Servicekonferensen fattar
beslut att revidera nuvarande blankett för anmälan av
ny AA-grupp så att den innehåller de sex kriterier som
anges på sid. 3 i Vår Gemensamma Välfärd, flik 7 i
Servicehandboken.
Thomas L o Göran K Kalmarsundsgruppen;
Krister S, Karlskronagruppen
¤¤¤¤¤
Motion 2 - Beslutsmotion

Konferensurkunden på svenska

Konferensurkunden (The Conference Charter, artikel
1-12 samt Resolutionen) är Konferensens ”grundlag”
eller ”stadga” och finns ännu inte tillgänglig på vårt
eget språk, trots att den svenska Servicekonferensen
funnits sedan 1992.

Revidering av blanketten för anmälan av Ny AA-grupp Vi föreslår:
Servicehandboken är det dokument som innehåller
riktlinjerna för AA-Sverige, riktlinjer som är godkända av Servicekonferensen och därmed antagna av de
svenska AA-grupperna i enlighet med praxis i AA. (Se
försättsbladet i Servicehandboken)
Vid Servicekonferensen 2009 fattades beslutet att Vår
Gemensamma Välfärd ska ingå i Servicehandboken.
Vår Gemensamma Välfärd har tre huvudfokus för
AA i Sverige:

att Servicekonferensen ger Förtroenderådet i uppdrag att låta översätta Konferensurkunden för AA i
Sverige.
Servicedelegaterna och suppleanterna i Östra regionen
¤¤¤¤¤
Motion 3 - Beslutsmotion

De Tolv Koncepten

De Tolv Koncepten är vårt tredje legat och är lika vik-
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tigt som stegen och traditionerna för gemenskapens
överlevnad. De tre legaten är det arv som AA:s grundare överlämnade till gemenskapen att ta ansvar för
och förvalta för framtiden.
Nuvarande skrift om de Tolv Koncepten är en direktöversättning från den amerikanska grundtexten och upplevs av många medlemmar som svårtillgänglig.
Vi föreslår:
att Servicekonferensen ger Förtroenderådet i uppdrag
att framställa en mer lättillgänglig bearbetad översättning av skriften de Tolv koncepten som tydligt anknyter till den svenska servicestrukturen.
att Servicekonferensen ber Förtroenderådet att också
komplettera skriften med konkreta exempel på hur
koncepten tillämpas i servicearbetet på olika nivåer i
servicestrukturen i Sverige.
Servicedelegaterna och suppleanterna i Östra regionen
¤¤¤¤¤
Motion 4 - Beslutsmotion

Det Tredje Legatet på väggen

I de flesta grupper möts AA-medlemmen av de två rullgardinerna eller planscherna med AA:s Tolv Steg och
AA:s Tolv Traditioner. Dessa väggtavlor gör två av legaten synliga och viktiga för alla och envar. Dock lyser det
tredje legatet tyvärr med sin frånvaro på våra väggar.
Vi föreslår:
att AA i Sverige producerar en tredje rullgardin eller plansch med en förkortad version av de Tolv Koncepten, att sättas upp tillsammans med de två övriga.
Därigenom kommer koncepten att bli synliga och det
tredje legatet jämbördigt med de två övriga.
Servicedelegaterna och suppleanterna i Östra regionen
¤¤¤¤¤
Motion 5 - Beslutsmotion

Vikten av att föra budskapet vidare

Tradition 5 gäller väl även i högsta grad för Servicekonferensen.
Föreslår därför att det alltid finns en stående punkt
vid Servicekonferenserna där man diskuterar (i utskotten) vad vi kan göra mera för att föra budskapet vidare.
Hur kan vi bidra till och underlätta för olika delar av
AA att sprida AA-budskapet till fler alkoholister.
Detta är vårt huvudsyfte och borde få mera tid/fokus vid konferensen (vissa andra detaljfrågor kan nog
med förtroende lämnas till FR, Styrelse och personal
att avgöra).
Anders Wistemar som stöds av Övre Norra Regionen
¤¤¤¤¤
Motion 6 - Beslutsmotion

Rapportering av frivilliga bidrag och AA:s ekonomi
Föreslås att AA Sveriges ekonomi redovisas övergripande
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i Servicebladet (ev även hemsida) med posterna inkomna hattpengar, intäkter bokförsäljning, kostnader totalt.
Gärna i form av ett diagram där utfallet relateras till
årets budget och/eller fjolårets utfall + kanske en kort
kommentar.
Denna redovisning ersätter då listan på olika grupper
och personer som skickat in bidrag, då denna lista inte
riktigt rimmar med andan av anonymitet och ”att ge
utan att synas” i 12:e traditionen.
Listan tar samtidigt stort utrymme i Servicebladet
där man kanske kunde fylla på med något mera meningsfullt.
Anders Wistemar som stöds av Övre Norra RegionenMotion 1 - Beslutsmotion
Revidering av blanketten för anmälan av Ny AA-grupp
Servicehandboken är det dokument som innehåller riktlinjerna för AA-Sverige, riktlinjer som är godkända av
Servicekonferensen och därmed antagna av de svenska
AA-grupperna i enlighet med praxis i AA. (Se försättsbladet i Servicehandboken)
Vid Servicekonferensen 2009 fattades beslutet att Vår
Gemensamma Välfärd ska ingå i Servicehandboken.
¤¤¤¤¤
Motion 7 - Beslutsmotion

Hantering av inkomna motioner till Servicekonferensen

Ibland kommer det ju in motioner till SK som av olika
anledningar avslås och inte tas med bland dem som
ska behandlas på konferensen. Sedan tidigare är det ju
så att dessa motioner ska besvaras med en motivering
till varför de inte kommer att tas upp på SK.
Föreslås att eventuella avslagna motioner samt svaren till motionsställaren, skickas ut för kännedom till
servicedelegaterna innan konferensen i ett separat utskick (behöver inte ingå i arbetshäftet). En sådan rutin
gör att SK har en möjlighet att som övrig fråga diskutera avslaget av en motion. Detta kan vara rimligt då
motioner skulle kunna handla om sådant där de som
sorterar motionerna är ”part i målet”. Förslaget handlar inte om misstanke att motioner hanteras felaktigt,
däremot om att se till så att sådana misstankar aldrig
uppstår.
Anders Wistemar som stöds av Övre Norra Regionen
¤¤¤¤¤
Motion 8 - Beslutsmotion
Vår grupp upplever att tillämpningen av rotationsprincipen inte lever upp till principens andemening
inom central service.
Detta leder till att öka känslan av vi och dom inom
AA.
De som gör uppdrag bör jobba mer med att rekrytera
nya krafter för att fler skall sponsras in i AA:s centrala
verksamhet.Det kan inte vara meningen att se samma
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ansikten hela tiden i FR, styrelse och kommitéer.
Vi hemställer därför att SK 2012 beslutar om 3 års
”time out” från serviceuppdrag inom centralservice efter genomfört tjänaruppdrag i central service.
Nybörjargruppen i Helsingborg
¤¤¤¤¤
Motion 9 - Beslutsmotion
Vi föreslår att det tas fram ett gemmensamt visitkort
för försäljning.
Visitkortet kan t ex ha AA´s logga samt telefonnummer till telejouren och hemside address på ena sidan
och eventuell text: namn och telefonnummer och två
streckade linjer på baksidan med .
Södra regionen genom Tezz.E
¤¤¤¤¤
Motion 10 - Diskussionsmotion

Förkortad text till Det Tredje Legatet på väggen

Den nuvarande korta versionen av de tolv koncepten
som finns i Servicehandboken är för omfattande jämfört med textomfånget på de två rullgardinerna/planscherna med de 12 stegen och de 12 traditionerna. Vi
har tagit fram ett utkast till förkortad text som skulle
få plats på en rullgardin eller plansch.
Vi föreslår:
att Servicekonferensen uppdrar till Förtroenderådet
att ta fram en mer koncentrerad kortversion av koncepten som får plats på en tredje rullgardin med AA:s
koncept för service.
Förslag till förkortad text:
AA:s Tolv Koncept för Service
1. Det slutliga ansvaret för och den yttersta beslutanderätten över AA:s serviceverksamhet bör alltid ligga
hos hela gemenskapens gruppsamvete.
2. Den årliga Servicekonferensen är gemenskapens
samlade röst och gruppsamvete för det gemensamma
servicearbetet.
3. För att få ett bra och effektivt servicearbete bör
vi ge våra betrodda tjänare på alla nivåer, traditionell
beslutsrätt.
4. På alla nivåer bör vi eftersträva att varje gruppsamvete ska upprätthålla principen om medbestämmande för alla berörda.
5. Genom hela vår struktur bör vi ha med rätten att
klaga, så att minoritetsåtsikter och missnöje kan göra
sig hörda och behandlas med omsorg och respekt.
6. Servicekonferensen bekräftar att Förtroenderådet i
de flesta frågor har det verkställande ansvaret för central serviceverksamhet.
7. Föreningen AA i Sveriges stadgar gör Förtroenderåd och styrelse till organ i rättslig bemärkelse.
Servicekonferensen är inte ett rättsligt organ men har
i praktiken alla de avgörande rättigheter och befogenheter den någonsin kan behöva.
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8. Förtroenderådet organiserar och styr den serviceverksamhet som Konferensen fattar beslut om. Den
tillsätter nödvändiga kommittéer och fastställer ekonomisk ram för verksamheten.
9. Bra ledarskap på alla servicenivåer samt kloka metoder för att välja dem är nödvändiga för en säker och
trygg framtid för AA:s andliga gemenskap.
10. Allt ansvar i ett serviceuppdrag bör balanseras
med likvärdiga befogenheter och odelad beslutsrätt
samt ansvar inför traditionerna.
11. Till sin hjälp bör Förtroenderådet ha bästa möjliga styrelse och kommittéer där allmänna och professionella kvalifikationer är av fundamental betydelse
för resultatet.
12. Konferensen ska efterleva andan i AA-traditionen
och aldrig bli säte för rikedom eller makt. Alla viktiga
beslut ska helst ske i enighet och aldrig bestraffa någon enskild eller ge upphov till offentlig debatt. Konferensen ska, liksom gemenskapen Anonyma Alkoholister, alltid förbli demokratisk i tanke och handling.
Servicedelegaterna och suppleanterna i Östra regionen
¤¤¤¤¤
Motion 11 - Diskussionsmotion

Hur tar vi tillvara förslag och synpunkter vid
Servicekonferensen

När vi diskuterar olika frågor under SK så kommer det
fram många bra förslag och idéer, särskilt vid arbetet i
utskotten. Dessa ofta intressanta och bra förslag ”försvinner” när vi i slutändan bara bifaller eller avslår motioner och andra frågor vi har att ta ställning till. Som
det är nu måste i så fall ett sådant förslag formuleras
som en motion till nästa SK. Kan man tänka sig att
på något sätt ta med förslagen i besluten – ”Vi avslår
motion X, men då frågan är viktig så bör i stället Förtroenderådet arbeta för att ta fram Y och Z”. Risken
är väl att beslutsprocessen då blir mera svårhanterlig,
men på något sätt borde vi ta hand om idéerna bättre.
Anders Wistemar
XXXXXXXXXXXXXX

Information från Servicekontoret
* Frivilliga bidrag
Frivilliga bidrag för december månad redovisas i Servicebladet nr 2/2012.
Under 2011 har det till Servicekontoret inkommit
kronor 962.681:42.
* Adressändringar
Påminner om att meddela Servicekontoret när det
gäller ändring av postadressen m m till gruppen.
Adressändring ska även meddelas till kretsen resp
regionen.

