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* Frivilliga bidrag

Servicekonferensen 2012
Sammanfattning av konferensens viktigaste beslut
Protokollet från Servicekonferensen finns inlagd på vår hemsida
www.aa.se under fliken ”För medlemmar”.
Motioner

Årets Servicekonferens hölls 13- 15 april.
Plats: Park Inn, Solna.
Beslutsmotioner
Konferensenshuvudtema:
Motion 1 - Beslutsmotion
Sponsorskap: vårt ansvar
Revidering av blanketten för anmälan av Ny
AA-grupp
Konferensen är AA i Sveriges samlade Servicehandboken är det dokument som
gruppsamvete i frågor som berör AA innehåller riktlinjerna för AA-Sverige,
som helhet.
riktlinjer som är godkända av Servicekonferensen och därmed antagna av de
AA-grupperna i hela landet representeras svenska AA-grupperna i enlighet med
av regionernas valda servicedelegater.
praxis i AA. (Se försättsbladet i Servicehandboken)
På konferensen deltog:
Vid Servicekonferensen 2009 fattades
* Med rösträtt:
beslutet att Vår Gemensamma Välfärd
- 19 servicedelegater
ska ingå i Servicehandboken.
- 9 FR-ledamöter
Vår Gemensamma Välfärd har tre hu- 1 Anställd vid Servicekontoret
vudfokus för AA i Sverige:
* Utan rösträtt:
• Att nå flera alkoholister i samhället
- 1 Bulletinenredaktionen
• Stabila och kunniga AA-grupper
- 2 Gäster från AA Norge och Finland
• Enig och duglig serviceorganisation
Personval
FR-ledamot 2012-07-01--2016-06-30:
* Tommy K

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,
WSD 2013-01-01-2016-12-31:
flik 7 i Servicehandboken, anges sex kri* Gunnar M
terier som anses kunna tjäna som en rekommendation för AA i Sverige:
ND 2012-04-14-2014-12-31
• Alla medlemmar i en grupp är alko* Jan G
holister, och alla alkoholister är kvalificerade för medlemskap. (trad. 3)
ND 201301-01-2016-12-31
• Som grupp är de helt och hållet själv*Anders W
försörjande. (trad. 7)
Landsmöte 2013
• En grupps primära syfte är att hjälpa
Västra regionen, som tackat ja till att stå alkoholister att tillfriskna med hjälp av
som arrangör, valdes enhälligt.
de Tolv stegen. (trad. 5)
• Som grupp har de ingen anknytning
Rapporter
till andra organisationer eller sammanSamtliga rapporter godkändes.
slutningar. (trad. 6)
• Som grupp har de inga åsikter i frågor
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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.
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enderådet i uppdrag att framställa en mer lättillgänglig bearbetad översättning av skriften de
Tolv koncepten som tydligt anknyter till den
svenska servicestrukturen. Vi föreslår
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 suppl. i Östra regionen

Servicekonferensens beslut: Motionen Bifalles
med 16 röster för och 9 röster mot
¤¤¤¤¤
Vår motion är/vi yrkar att Servicekonferensen
Motion 4 - Beslutsmotion
fattar beslut att revidera nuvarande blankett för Det Tredje Legatet på väggen
anmälan av ny AA-grupp så att den innehåller de I de flesta grupper möts AA-medlemmen av de
sex kriterier som anges på sid. 3 i Vår Gemen- två rullgardinerna eller planscherna med AA:s Tolv
samma Välfärd, flik 7 i Servicehandboken.
Steg och AA:s Tolv Traditioner. Dessa väggtavlor
Thomas L o Göran K Kalmarsundsgruppen; gör två av legaten synliga och viktiga för alla och
Krister S, Karlskronagruppen envar. Dock lyser det tredje legatet tyvärr med sin
frånvaro på våra väggar.
Servicekonferensens beslut: Motionen avslås
Vi föreslår:
¤¤¤¤¤
att AA i Sverige producerar en tredje rullgardin
Motion 2 - Beslutsmotion
eller plansch med en förkortad version av de Tolv
Konferensurkunden på svenska
Koncepten, att sättas upp tillsammans med de två
Konferensurkunden (The Conference Charter, övriga. Därigenom kommer koncepten att bli synartikel 1-12 samt Resolutionen) är Konferensens liga och det tredje legatet jämbördigt med de två
”grundlag” eller ”stadga” och finns ännu inte till- övriga.
gänglig på vårt eget språk, trots att den svenska
Servicedelegaterna och suppl.i Östra regionen
Servicekonferensen funnits sedan 1992.
Vi föreslår:
Servicekonferensens beslut: Motionen Bifalles
att Servicekonferensen ger Förtroenderådet i
med 14 röster för och 13 röster mot
uppdrag att låta översätta Konferensurkunden för
¤¤¤¤¤
AA i Sverige.
Motion 5 - Beslutsmotion
Servicedelegaterna och suppl. i Östra regionen Vikten av att föra budskapet vidare
Tradition 5 gäller väl även i högsta grad för ServiServicekonferensens beslut: Motionen bifalles
cekonferensen.
¤¤¤¤¤
Föreslår därför att det alltid finns en stående
Motion 3 - Beslutsmotion
punkt vid Servicekonferenserna där man diskuDe Tolv Koncepten
terar (i utskotten) vad vi kan göra mera för att
De Tolv Koncepten är vårt tredje legat och är lika föra budskapet vidare. Hur kan vi bidra till och
viktigt som stegen och traditionerna för gemen- underlätta för olika delar av AA att sprida AAskapens överlevnad. De tre legaten är det arv som budskapet till fler alkoholister.
AA:s grundare överlämnade till gemenskapen att
Detta är vårt huvudsyfte och borde få mera tid/
ta ansvar för och förvalta för framtiden.
fokus vid konferensen (vissa andra detaljfrågor
Nuvarande skrift om de Tolv Koncepten är en di- kan nog med förtroende lämnas till FR, Styrelse
rektöversättning från den amerikanska grundtex- och personal att avgöra).
ten och upplevs av många medlemmar som svårAnders Wistemar som stöds av Ö.Norra Regionen
tillgänglig.
Vi föreslår: att Servicekonferensen ger FörtroServicekonferensens beslut: Motionen bifalles
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¤¤¤¤¤
Motion 6 - Beslutsmotion
Rapportering av frivilliga bidrag och AA:s ekonomi
Föreslås att AA Sveriges ekonomi redovisas övergripande 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 Ö. Norra Regionen
Servicekonferensens beslut: Motionen bifalles
med 17 röster för och 10 röster mot
¤¤¤¤¤
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 Ö. Norra Regionen
Servicekonferensens beslut: Motionen avslås.
¤¤¤¤¤
Motion 8 - Beslutsmotion
Vår grupp upplever att tillämpningen av rotationsprincipen inte lever upp till principens an-
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demening 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 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
Servicekonferensens beslut: Motionen avslås.
¤¤¤¤¤
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
Servicekonferensens beslut: Motionen avslås.
¤¤¤¤¤
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 gemenska-
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pens 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.
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 suppl. i Östra regionen
Utskott 1
Diskuteras ej p g a avslag av motion 4.
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Utskott 2
Diskussioner som talar om hur viktigt det är att
Servicehandboken används och tas upp i grupperna.
Den förkortade versionen av koncepten finns i
Servicehandboken. Vi kan inte förändra lydelsen
i texten på t.ex. rullgardin. De 12 koncepten är
för worldservice. Viktigt att få fram de tre legaten.
Att de finns.
Utskott 3
Utskottet bifaller motion 10 men att förtroenderådet beaktar utfallet i motion tre, så att texterna
överensstämmer på rullgardin och i koncept. Den
översättning som presenteras här överensstämmer
väl med den amerikanska förkortade förlagan.
Utskott 4
DISKUSSIONSMOTION. Förkortad text till Det
Tredje Legatet på väggen
Motionen innehåller ett förslag på en kort version
av Tolv Koncept för Service. Utskottet diskuterade innehållet i förslaget och tycker att förslaget
måste bearbetas vidare av Förtroenderådet och
dess Policykommitté. Rubriken ”AA:s Tolv Koncept för Service” kan behöva ändras till t.ex. ”AASveriges tillämpning av Tolv Koncept för Service”.
Det är också möjligt att använda den korta versionen från boken Tolv Koncept För Service, även
om planschen blir större än planscherna för Steg
och Traditioner.
¤¤¤¤¤
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
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Utskott 1
Viktigt att samla och behandla alla idéer och förslag som diskuteras i utskotten
FR ansvariga för att följa upp Servicekonferensens diskussioner

vill tillfriskna. Medlemskap i AA bör aldrig vara
beroende av pengar eller åsikter. Om två, eller fler,
alkoholister träffas enbart för sin nykterhet kan de
kalla sig en AA-grupp, förutsatt att de som grupp
inte är beroende av någon annan.

Utskott 2
Allt försvinner inte. Kommentarer finns med i
protokollet.
Protokollet skickas ut till grupperna. Den enskilde medlemmen har också sitt ansvar.
Svårt att få unga i AA att sitta i service i 3-4år.
Vi äldre som gör det jobbet. De yngre kan ut och
föra budskapet vidare.

Ytterligare klargörande av vad en AA-grupp är
finns i Tolv koncept för service, Koncept tolv, Utfästelse sex:
•
inga straff får åläggas på grund av avvikelse
från AA:s principer;
•
inga avgifter eller kostnader kan debiteras,
endast frivilliga bidrag;
•
ingen medlem utesluts ur AA, medlemskap är alltid ett val för den enskilde individen;
•
varje AA-grupp kan sköta sina inre angelägenheter som den vill, den förväntas endast att
avstå från handlingar som kan skada AA som helhet;
och slutligen
•
att varje grupp av alkoholister som samlas
för att hålla sig nyktra kan kalla sig en AA-grupp
under förutsättning att de i egenskap av grupp
inte har några andra syften eller anknytningar.

Utskott 3
Vi stöter på en fråga där de måste ha konferensens beslut så återkommer de till nästkommande
servicekonferensen instämmer med andemeningen i motionen. Vi menar att det i praktiken fungerar så redan idag. Bra förslag som kommer fram
i utskottens diskussioner och i konferensens diskussioner protokoll förs. Sedan har förtroenderådet förtroendet att arbeta vidare med de förslag
som är möjliga. Om förtroenderådet förtroendet
att arbeta vidare med de förslag som är möjliga.
Om förtroenderådet stöter på en fråga där de
måste ha konferensens beslut så återkommer de
till nästkommande servicekonferensen.
Utskott 4
Hur tar vi tillvara förslag och synpunkter vid Servicekonferensen? Protokollen från Servicekonferenserna är mycket omfattande och innehåller
även utskottens motivationer för motionernas
bifall eller avslag.Utskottet anser att angelägna
ärenden/motioner kommer att tas upp som nya
motioner medan mindre angelägna motioner
kanske blir glömda. AA bemödar sig alltid att
beakta minoritetsåsikter som ibland senare blivit
AA:s väg, se Koncept 5.

I vissa fall kan AA-medlemmar samlas i speciella
grupper – kvinnogrupp, young people, gay osv.
Om alla medlemmar är alkoholister och om de
har dörren öppen för alla alkoholister som söker
hjälp oberoende av kön, läggning, yrke eller andra
egenskaper, och om de uppfyller alla övriga kriterier för en AA-grupp, kan de kalla sig själva en
AA-grupp.

Ursprungstext
Gruppen
Traditionsenligt kan två, eller fler, alkoholister
som träffas enbart för att kunna leva nyktra kalla
sig en AA-grupp, förutsatt att de som grupp inte
är beroende av någon annan.
I USA/Canada har AA:s gruppsamvete föreslagit följande sex kriterier för att definiera en AAgrupp:
#############
• Alla medlemmar i en grupp är alkoholister, och
FR förslag till ändring/tillägg i servicehandboken alla alkoholister är kvalificerade för medlemskap.
flik 4, sid 1
• Som grupp är de helt och hållet självförsörjanGruppen
de.
Den långa versionen av tradition 3 säger följande: • En grupps primära syfte är att hjälpa alkoholisVårt medlemskap bör omfatta alla som lider av ter att tillfriskna med hjälp av de tolv stegen.
alkoholism. Därför får vi inte avvisa någon som
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• Som grupp har de ingen anknytning till andra
organisationer eller sammanslutningar.
• Som grupp har de inga åsikter i frågor som ligger
utanför det primära syftet.
• Som grupp är principerna för kontakter utåt baserade på attraktionsförmåga snarare än på propaganda. I kontakterna med press, radio, TV och film
bevarar individerna sin personliga anonymitet.

Servicekonferensens beslut: Konferensen bifaller
Förtroenderådets önskemål och uppdrar åt dem
själv att lösa rådande situation.

Utskott 1
Utskott 1 enades om att båda texterna ska finnas
med i riktlinjerna.

Godkännande av Förtroenderådets verksamhet
för 2011
Servicekonferensen beslutar godkänna Förtroenderådets verksamhet för 2011.

Utskott 2
FR förslag till ändring/tillägg i servicehandboken
flik 4, sid 1 Gruppen
Utskott 2 tillstyrker FR förslag till ändring/tillägg
i servicehandboken flik4, sid 1.
Vi gör det med hänsyn till att servicehandboken
och ”AA-gruppen där allting började” synkas.
Utskott 3
Bifalles
Eftersom det motsvarar den text som finns i ”AAgruppen där allting börjar” och som är en direkt
översättning av den amerikanska motsvarigheten.
Utskott 4
Per-Olov T i Förtroenderådet förtydligade bakgrunden till förslaget.
Servicekonferensens beslut: Förslaget Bifalles
###########

Övrigt arbete i utskotten

Konferensens tema, alla utskott
SPONSORSKAP VÅRT ANSVAR.
Koncept 9-11
Utskott 1 - koncept 9
Utskott 2 – koncept 10
Utskott 3 – koncept 11
Utskott 4 – koncept 12
Dagens struktur för central service
Alla utskott
Förtroenderådet ber servicekonferensen om tillåtelse att frångå stadgarna gällande mandatperioder för att lösa den rådande situationen så att alla
inte roterar ut samtidigt.

Övrigt
Leif gjorde en genomgång av punkter från förra
konferensen som finns oåtgärdade på Förtroenderådets lista.

Nästa Servicekonferens 12-14 april 2013
Till presidiet för den 22:a Servicekonfernsen
Valdes enligt följande (28 röster av 28 inkom):
Ordförande: Urban L
Vice ordförande: Åsa T
Sekreterare: Per W
Vice. Sekreterare: Elin H
Huvudtema för 22: Servicekonferensen
Rotation AA:s puls.
Fullständiga konferenshandlingar
Finns att läsa på www.aa.se under fliken För medlemmar, de går också att beställa från Servicekontoret, service@aa.se
Den 21:a konferensen var den första som genomförts helt enligt de nya riktlinjerna beslutade
på Servicekonferenserna 2010 och 2011.
Samtliga konferensdeltagare ger Presidiet en
eloge för väl genomförd konferens.

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.
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FRIVILLIGA BIDRAG
Under tiden 1 Oktober 2011– 30 April 2012 har
frivilliga bidrag inkommit till Servicekontoret
enligt nedanstående sammanställning.
GRUPPER
Alingsås – AA Centrumgruppen(30/1)
Alvesta–AA Alvestagruppen(1/12)(28/12)(28/2)
Billingsfors – AA 10-Step Gruppen (22/12)
Bogesund – AA Bogesundsgruppen(9/12)
Bollnäs – AA Centrumgruppen(29/2)
Borgholm -AA Ölandsgruppen (1/2)
Borås – AA Boråsgruppen(24/1)(17/4)
Brunflo – AA Brunflogruppen (23/2)
Domsjö – AA Domsjögruppen (3/1)
Ellös – AA Ellösgruppen(1/3)
Falköping – AA Falköpingsgruppen(6/3)
AA Skanör/Falsterbogruppen (12/12)(9/1)
(13/2)(6/3)
Flen- AA Violengruppen (9/12)(30/1)
Fränsta-AA Fränstagruppen (30/4)
Färjestaden – AA Kalmarsundsgruppen(7/2)
Gävle AA Gavlegruppen (12/3)(10/4)
Gävle – AA Sätragruppen(1/3)
Göteborg- AA Bara för idag (9/12)(26/1)(4/4)
Göteborg – AA Centrumgruppen(12/1)
Göteborg – AA Göteborgsgruppen(19/3)
Göteborg – AA Hagagruppen(28/3)
Göteborg – AA Marklandsgruppen(5/12)(3/1)
(1/2)(6/3)(10/4)
Göteborg–AA Oscar Fredriksgrp.(27/1)(30/4)
Göteborg AA Vårvädersgrp.(9/12)(6/2)(9/3)
Göteborg – YPAA(6/3)
Halmstad – AA Tylögruppen(25/1)(27/3)
Hemse-AA(26/4)
Hässleholm – AA Hässleholmsgruppen(14/12)
(13/2)(7/3)(20/4)
Höganäs –AA Höganäsgruppen(29/2)(18/4)
Höllviken–AA Höllvikengrp.(6/2)(5/3)(10/4)
Höör – AA Höörsgruppen(12/3)
Järpen – AA Järpengruppen(27/2)
Kalmar – AA Centrumgruppen (9/1)(10/4)
Karlstad – AA Herrhagsgrp. (2/1)(27/2)(29/3)
Karlskrona- AA Karlskronagruppen (30/12)
Katrineholm – AA Djulögruppen(9/3)(30/4)
Klippan – AA Klippangruppen(7/12)(25/4)
Knislinge – AA Knislingegruppen(30/1)
Kristianstad-AA Hemgården(2/2)(15/2)
Kristianstad – AA Södra gruppen (2/4)
Kumla – AA Kumlagruppen(27/1)
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Kvissleby – AA Kvisslebygruppen (21/12)
Kävlinge – AA Kävlingegruppen(20/2)
Linköping – AA Tolvstegsgruppen (2/4)
Ludvika – AA Ludvikagruppen(9/3)
Luleå – AA Druvangruppen(16/1)
Luleå – AA Varvsgruppen(1/12)(16/1)(5/4)
Lund – AA Själbogrp.(1/12)(4/1)(26/1)(12/3)
Malmö – AA Limhamnsgruppen (21/12)
Malmö – YPAA(17/1)
Mariestad – AA Gammelstadsgruppen (22/12)
Molkom- AA Molkomsgruppen (8/12)(8/2)
Norrköping-AA Borgsgruppen 2/2)
Nödinge – AA Alegruppen(28/2)(25/4)
Sandviken-AA Bruksgruppen (22/3)
Sigtuna – AA Sigtunagruppen(19/12)
Skara- AA Skaragruppen (17/2)
Skinnskatteberg-AA Fagerstagruppen (26/4)
Skokloster AA Häggebygruppen (23/4)
Skövde-AA Trossen gruppen (5/3)
Strängnäs – AA Strängnäsgruppen(27/12)(30/4)
Sveg – AA Svegsgruppen(10/1)
Såter – AA Sätergruppen(27/1)
Södertälje-AA Telgegruppen (27/4)
Trelleborg – AA Kontinentgruppen (2/1)
Uppsala- AA Björkbackagruppen (30/12)
Vaggeryd – AA Vaggerydsgruppen(10/4)
Varberg – AA Sveagruppen(24/1)
Vimmerby – AA Victoriagruppen(18/1)
Växjö- AA Gamla Norrgruppen (5/3)
Västerås – AA Hammarbygrp.(6/12)(9/3)(25/4)
Västerås – AA Koppargrp. (2/1)(22/2)(12/4)
Västerås- AA Ventilengruppen (5/3)
Åre – AA Åregruppen(6/2)
Österbybruk – AA Gruvangruppen (25/1)
STOCKHOLMSGRUPPER
AA Ankargruppen(29/2)
AA Björkengruppen(26/1)
AA Bottenplanet (22/3)
AA Bredängsgruppen Kamelen (6/12)(14/3)
AA Gay, Lost & Found(16/1)(31/3)
AA Globengruppen (8/12)
AA Ekerögruppen(13/2)
AA Ett Andligt Uppvaknande-gruppen(30/1)
AA Fältgruppen (17/2)
AA Happy Landings(19/1)(25/4)
AA Högdalsgruppen(15/12)(18/1)(17/2)(27/4)
AA Inre upplevelsegruppen(13/1)(12/3)
AA Into Action Stockholm(16/1)(12/4)
AA Int.English speaking group (9/1)(2/4)

Servicebladet
AA Kistagruppen (16/4)
AA Kryddgårdengruppen(9/12)
AA Kvinnogruppen Nacka (5/1 – 2 st)(9/2)(9/3)
(16/4)
AA Lunchgruppen(15/2)
AA Malmgårdsgruppen(2/3)
AA Mariagruppen (19/4)(27/4)
AA Maria Lunchgruppen(17/1)
AA Nya Perspektiv(6/2)(1/3)
AA Sinnesrogruppen-Sumpan(27/2)
AA Sinnesrogruppen(15/2)(25/5)
AA Sjukhusgruppen-Tillfrisknandet(30/1)
AA Sofiagruppen(9/12)(14/2)(6/3)
AA Sollentunagruppen (5/12)(7/2)(5/3)(3/4)
AA Solnagruppen(30/1)
AA Till Verket västerort (23/12) (27/3)(30/4)
AA Täbygruppen (30/12)
AA Vallentunagruppen(31/1)
AA Vasa frukost (19/4)
AA Vasa Lunch(23/12)(12/3)
AA Vasagruppen(8/2)
AA Värmdögruppen (5/3)
AA Åkersbergagruppen (23/12)(7/2)(29/3)
KRETS
AA Gestrikekretsen(2/3)(24/2)
AA Göteborgskretsen(21/2)
AA Krets 1(28/12)
AA Krets 2, ÖR(15/2)
AA Krets 5(28/12)(1/3)
AA Krets 6(13/2)
AA Krets 7(23/2)(26/4)
AA Malmökretsen(5/4)
AA Norra Smålandskretsen(29/3)
REGION
AA Södra regionen(7/3)
AA Östra regionen (1/12)(16/2)
KONVENT
Scancypaa(15/3)
UTOMLANDS
Fuengirolagruppen(dec-11)(27/3)
Privatpersoner
Anna C(26/1)
Gabriel W(25/1)
Gudrun F-J(24/2)
Gunnar M (17/4)
Göran H (21/12)

Nr 2/2012 sid 8
Jan G (27/12)
Johny K (24/4)
Jonas S (5/3)
Jörgen L(27/12)(31/1)(29/2)(31/3)
Max E (30/4)
Per-Owe O (27/3)
Per Erik J (17/4)
Renee L(29/2)
Roland L(14/2)
Sebastian S(29/3)
Stefan R(24/2)
Sten H(20/2)
Tord K(30/1)
Ulf B(10/2)
Åsa T(25/4)
Övrigt
Servicekontoret Hatten(2/12)
Servicedelgater Östra regionen(18/3)
Okänd (15/2)(12/3)

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

