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Hålltider m m inför Servicekonferensen 2014
Vid Presidiemötet 31 augusti 2013 beslutades följande viktiga hålltider
m m för SK 2014:

Tid: 4-6 april 2014 OBS datum.
Plats: Park Inn Hotell, Solna
Tema: Föra budskapet vidare genom service

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 2014.

31 januari

Verksamhetsrapporter från regioner, Förtroenderådet, Styrelsen
för Föreningen AA i Sverige och internationella delegater skall 		
vara inkomna till Presidiet. Servicedelegat ansvarar för att 		
regionens rapport inkommer till Presidiet.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 Presidiet.
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 2013) och förslag/motioner utsändes till
Konferensens deltagare samt servicedelegatsuppleanter.		

		
		
		
		
		
		
		
		
		

3 mars

		
		

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 SK2014”.
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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 22,14 grupper.

Antal grupper i Servicekontorets databas per
den 1 september 2013:

Nomineringskommittén informerar
Vid nästa års Servicekonferens skall många val
göras. Det gäller medlemmar i Förtroenderådet
från Övre Norra, Mellersta, Östra och Västra
Regionerna. Vidare skall en Världsservicedelegat
och en Nordisk delegat väljas. Regionerna uppmanas att snarast ta upp dessa nomineringsfrågor
på regionmötena, så att Grupper och Kretsar
hinner komma med förslag.
För övrig Central Service söker vi representanter
från Övre Norra och Västra regionerna i Nomineringskommittén, minst 2 medlemmar i Litteraturkommittén samt medlemmar i Bulletinenkommittén. Vi behöver under nästa år även nya
namn till styrelsen för Föreningen AA i Sverige.
Beskrivningar över samtliga dessa serviceuppdrag
finns i Servicehandboken:

Om du är intresserad av att jobba i central service kan du följa dessa råd:
• Skriv ned en presentation av dig själv. Hur lång
tid du har i AA, den service du gjort tidigare
samt om din utbildning/yrkeserfarenhet och hur
du tror att du kan bidra till arbetet i kommittén.
SUMMA 			
465 grupper
• Berätta att du är intresserad på ett praktiskt
Fördelningen av antalet delegater görs utifrån möte i din hemgrupp
antalet grupper per region, dock säger riktlinjerna • Följ med och presentera dig på ett kretsmöte
att ingen region får ha färre än två delegater och på ett regionmöte
och ingen region fler än en tredjedel av samtliga • Om ditt namn stöds skickar regionen in namndelegater. Det innebär att vi får följande fördelning: förslagen och din presentation till ServicekonÖvre norra regionen
2 delegater
toret som lämnar den till Förtroenderådet. Det
Nedre norra regionen
2 delegater
är Förtroenderådet som väljer in ledamöter i de
Mellersta regionen
3 delegater
olika kommittéerna samt i styrelsen för FörenÖstra regionen 		
7 delegater
ingen AA i Sverige.
Västra regionen 		
3 delegater
Det kan också förekomma att du, innan du blir
Södra regionen 		
4 delegater
invald, bjuds in till ett möte med den kommitté
SUMMA 			
21 delegater
som du är intresserad av, för att lära känna varandra och få en insyn i hur kommittén arbetar.
Övre norra regionen
Nedre norra regionen
Mellersta regionen
Östra regionen 		
Västra regionen
Södra regionen 		

31
22
75
175
68
94

grupper
grupper
grupper
grupper
grupper
grupper

Konferenspresidium 2014

Ordförande: Tezz E Södra Vice ordförande: Dan N
Östra Sekreterare: Tord K Östra Vice sekreterare:
Anders B Västra Suppleant Lars S Nedre norra
Presidiet nås via e-post: sk2014@aa.se eller via
brev till Servicekontoret.
Mer information om Konferensen publiceras
löpande på vår hemsida www.aa.se

Vill du veta mer om kommitténs arbete innan du
anmäler ditt intresse, kan du ringa Servicekontoret så ser de till att någon från kommittén kontaktar dig och berättar mer och svarar på dina
frågor.

Glöm inte kontrollera er grupps uppgifter i
möteslistan på www.aa.se
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Nordiskt delegatmöte 2/8 2013
I samband med Landsmötet i Göteborg samlades vi
även för ett Nordiskt delegatmöte.
Vi var två representanter från vardera Finland,
Danmark, Norge och Sverige. En rapport hade även
kommit från Sapmi/samiska AA och Danmark hade
haft kontakt med AA-medlemmar på Grönland.
Under temat ”Rotation AA:s puls” diskuterade vi
olika frågor och utbytte erfarenheter. Diskussionen
kring själva temat visade på stor enighet om vikten
av rotation. Att släppa ansvaret är lika viktigt som
att ta det. Hur roligt ett serviceuppdrag än är, är det
nödvändigt att vika undan när tiden är kommen.
Stagnerar rotationen, stagnerar AA. AA´s puls innebär
också att det i gruppen bör finnas en puls, dvs att dra
igång aktiviteterna i gruppen så att det blir hög puls.
Främja samarbete och dela med sig.
AA Norge har gjort en ”strategisk plan” för hur man
ska arbeta för att utveckla och växa AA till 2018.
Diskussion runt olika mål för servicearbetet.
En dansk modell med nyckeltal för att få lättöverskådliga
och enkelt jämförbara landsrapporter presenterades.
Beslutades att till nästa möte försöker även övriga
länder göra rapporter enligt denna modell.
Intressant rapport från SAPMI om avstånd och andra
faktorer som gör det svårt att utveckla AA. Vi håller
fortsatt kontakt för att om möjligt få med någon
representant till framtida möten.
Vi hade även två informationsmöten inplanerade i LM
programmet, där vi berättade kort om AA i de olika
länderna. Blev väl ingen trängsel men vi hade några
intresserade åhörare vid vardera mötet. Viktigt att vi
är tydliga med att observatörer (alkoholister) alltid är
välkomna till själva delegatmötet också.
Som helhet mycket intressant att utbyta erfarenheter
och lära sig mera om AA i de andra Nordiska länderna,
samt givetvis även att lära känna fler trevliga nyktra
alkoholister.
Vi känner stor tacksamhet över att ha fått förtroendet
till uppdraget som NSD.

Anders W, Jan G
Nordiska delegater
******************************************
Ekonomi 2013-06-30 Föreningen AA i Sverige
Föreningens ekonomiska utfall följer i stort sett
den budget vi arbetar efter, både när det gäller
utgifter och inkomster. Mer information finns på
www.aa.se under fliken För medlemmar.
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RESULTAT
1000-tal kronor
Försäljning litteratur
Kostnad såld litteratur
Litteratur
Frivilliga bidrag
Övriga intäkter
Nettointäkter
Kostnader
Central service
Personal
Administration
Summa kostnader
Periodens resultat

2013-01-01 -- 06-30
Utfall Budget Avvik %
707
752
-6%
-172
-234
-26%
535
518
3%
567
576
-2%
4
5
-15%
1 107
1 099
1%
-267
-528
-372
-1 167
-60

-270
-534
-370
-1 174
-75

-1%
-1%
0%
-1%
20%

Landsmöte/Nordiskt möte 2-4 augusti 2013
Huvudtema Rotation – AA:s puls

Under helgen hölls 126 AA-möten, inklusive öppnings-, midnatts- och avslutningsmötena, ett maratonmöte och möten på norska, danska, isländska,
franska och spanska Antal deltagare uppskattas till
mellan 7-800 personer från fredag till söndag, En reflektion vi har fått var att inte var så många ”ett- och
tvååringar” eller kortare tid deltog.
Hela helgen var väldigt lyckad, Vi har fått väldigt
mycket beröm för landsmötet, några har sagt att det
var ett av de bästa landsmöten som har hållits, det
känns ju väldigt bra!
Nu lämnar vi över stafett termosen till Norra Regionen och Skellefteå och tackar för oss!
Landsmöteskommittén Västra Regionen 2013

Frivilliga bidrag

Under tiden 1 maj – 31 augusti 2013 har frivilliga
bidrag inkommit till Servicekontoret enligt
nedanstående sammanställning.
GRUPPER
Arbrå – AA traditionsgruppen (24/6)(26/7)
Björklinge-AA Björklingegruppen(11/6)
Borås – AA Boråsgruppen(7/8)
Brunflo – AA Brunflogruppen (22/5)(19/7)
Degerfors AA Degerforsgruppen (3/6)
Eksjö – AA Eksjö (24/7)
Fagersta – AA Fagerstagruppen (6/5)(3/6)(1/7)
Falsterbo – AA Skanör/Falsterbogrpen (7/5)(7/8)
Falun – Slätta/Herhagsgruppen (30/7)
Grycksbo – AA Grycksbogruppen (29/8)
Göteborg – AA Centrumgruppen(3/5)(3/7)(6/8)
Hallsberg – AA Tillfrisknandegruppen (7/6)(2/8)
Halmstad – AA Tylögr.(24/5)(25/6)(23/7)(22/8)
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Helsingborg – AA Öresundsgruppen(26/7)
Helsingborg- AA Centrumgruppen (12/8)
Hemse-AA(23/7)
Hässleholm – AA HässlehParkvillan(10/6)(28/8)
Höganäs – AA Höganäsgruppen(1/8)
Höllviken – AA Höllvikengr(10/6)(11/7)(5/8)
Järpen – AA Järpengruppen(3/5)(28/8)
Jönköping AA Citygruppen (17/7)
Kalix AA- Kalixgruppen (28/5)(20/8)
Karlstad – AAHerrhagsgruppen(13/5)(24/6)
(24/7) 13/8)
Karlstad – AA Lunchgruppen Norrstrand (8/7)
Karlskrona- AA Karlskronagruppen (14/8)
Katrineholm – AA Djulögruppen(8/5)(4/6)(6/8)
Klippan – AA Klippangruppen(15/8)
Kristianstad – AA Södra gruppen (13/5)(19/8)
Landskrona – AA Landskronagruppen (28/5)
Linköping-AA Bergagruppen (28/5)(7/8)
Linköping – AA Kvinnogruppen (28/6)
Ludvika – AA Ludvikagruppen(28/5)
Luleå – AA Varvsgruppen(13/5)
Lund – AA Själbogruppen (2/5)(3/6)(2/7)
Malmö – AA Limhamnsgruppen (13/5)
Malmö – YPAA(28/6)(2/7)
Norrköping-AA Borgsgruppen (21/8)
Norrköping – AA Hagebygruppen (31/7)
Norrköping-AA Klockargruppen (10/5)(2/8)
Nykvarn-AA Nykvarnsgr (30/5)(25/7)(19/8)
Nyköping AA Gästabudsgr. (10/5)(3/6)(1/8)
Oxie – AA Oxiegruppen (11/7)
Sala – AA Salagruppen (3/6)
Skellefteå – AA Skelleftegruppen (9/7)
Trelleborg – AA Kontinentgruppen (10/6)
Trosa – AA Trosagruppen (26/6)
Umeå – Det finns en lösning (8/5)
Vimmerby – AA Victoriagruppen(2/5)
Västerås – AA Hammarbygruppen(4/6)(1/8)
Västerås – AA Koppargruppen (30/5)
Västerås – AA Timmermansgruppen (24/5)
Ystad – AA Ystadgruppen (2/5)(17/6)
STOCKHOLMSGRUPPER
AA Björkengruppen(26/6)
AA Brommagruppen (17/6)(15/8)
AA Farstagruppen (11/3)(4/6)
AA Floragruppen (15/8)
AA Fältgruppen Solna (2/5)(1/7)
AA Handengruppen (3/5)(27/5)(2/7)(9/8)
AA Höjdargruppen (27/6)
AA Inre upplevelsegruppen (10/6)(9/7)(19/8)
AA Kistagruppen (15/8)
AA Kryddgårdengruppen(3/5)(19/8)
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AA Kvinnogruppen Nacka (13/5)(15/8)
AA Lost & Found Gay AA (29/5)(16/7)
AA Lunchgruppen Östermalm (5/6)
AA Malmgårdsgruppen(12/7)
AA Mariagruppen (7/5)(13/8)
AA Nya Persp. (28/5)(3/6)(28/6)(30/7)(30/7)
AA Rotebrogruppen (3/7)
AA Rågsvedsgruppen (3/6)(2/7)(6/8)
AA Sinnesrogruppen-Sumpan(9/8)
AA Sinnesrogruppen(8/7)
AA Sofiagruppen(19/6)(17/7)(21/8)
AA Sojuzgruppen (26/6)
AA Sollentunagruppen (2/7)
AA Till Verket västerort (27/6)(19/7)(26/8)
AA Upplands Väsbygruppen (3/5)
AA Vallentunagruppen(29/7)
AA Vasa Lunch(14/6)(1/7)
AA Vasagruppen(13/6)
AA Vällingbygruppen (10/6)
AA Värmdögruppen (23/8)
AA Åkersbergagruppen (21/8)
KRETS
AA Eldkretsen (10/6)
AA Hälsingekretsen (27/5)
AA Krets 2, ÖR(15/5)(5/8)(6/8)(9/8)
AA Krets 3 (31/5)
AA Krets 5(4/6)(11/7)(23/7)(29/8)
AA Krets 7(9/7)(17/7)(24/7)
AA Krets 8 (22/8)
AA Lundakretsen (19/6)
AA Malmökretsen(10/6)(14/8)
AA NV Skånska Kretsen (28/5)(19/8)
AA Sydostkretsen (20/8)
AA Vingåkerskretsen (13/8)
REGION
AA Mellersta regionen (21/5)
AA Nedre Norra regionen (8/5)
AA Södra regionen(25/6)(22/8)
AA Östra regionen (23/5)(4/6)(19/7)
KONVENT
Gotlandskonvent (13/5)
Älvsbykonventet (19/8)
Okänd (27/5)(27/8)
Privatpersoner 6 st.
Kalendariet
Glöm inte maila in uppgifter till service@aa.se
om Region möten kretsmöten, konvent seminarier mm som ska vara med i kalendern på
www.aa.se

