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Servicemötet 2013
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samtliga 20 deltagare.
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Förtroenderådet.
Det är Förtroenderådet som väljer in ledamöter i
de olika kommittéerna samt i styrelsen för Föreningen AA i Sverige.
Det kan också förekomma att du, innan du blir invald, bjuds in till ett möte med den kommitté som
du är intresserad av, för att lära känna varandra och
få en insyn i hur kommittén arbetar.
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.

Nomineringskommittén Leif J

********************************
Upp på barrikaderna!

Offentlig Information-dagar i Stockholm 19-20
oktober 2013.
”Näst efter 12-stegsarbete är offentlig information
till icke-alkoholister det absolut viktigaste vi kan
göra inom Anonyma Alkoholister för att hjälpa den
alkoholist som fortfarande lider.”
Under två dagar träffades vi ungefär 30 personer
som arbetar med offentlig information runt om i
AA-Sverige. Vi hade följande punkter på agendan:
Vi diskuterade tillsammans vad vårt syfte är och
hur vi hanterar 11e traditionen i vårt informationsarbete. Vi var också tydliga med att vi inte arbetar
med 12e-stegsarbete, det är den enskilde medlemmens och gruppernas ansvar.
•
De lokala kommittéerna presenterade ett
stort antal exempel på hur vi har varit framgångsrika med att nå ut till professionella i det svenska
samhället.
•
Förtroenderådets
Informationskommitté
(FRIK) presenterade hur de skall medverka till att
skapa förutsättningar för de lokala kommittéerna
att komma ut och informera. FRIKs fokus kommer
att vara bearbetning av centrala organisationer runt
om i landet.
•
Vi tittade på videofilmer producerade av
General Service Office i New York och beslutade
att texta en av filmerna för att använda i svenska
media.
•
En diskussion fördes kring hur vi kan göra
vårt forum för Offentlig Information mer levande.
•
Vi skapar en struktur för information från
de lokala kommittéerna.
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•
Vi tydliggör den gemensamma strukturen
för bearbetning av våra marknader, Vården, Rättsväsendet, Kyrkan, och Personalansvariga & Chefer.
Vi lämnade dagarna med mycket positiv energi får
det fortsatta arbetet.
Förtroenderådets Informationskommitté (FRIK)

********************************

Information från Internationella delegaterna
Vår gemenskap har ett viktigt arv att förvalta –
nämligen en lösning på hur man tillfrisknar från
alkoholism. På konventet i S:t Louis 1955 överlämnades ansvaret för detta från AA´s grundare till vår
gemenskap. I samband med detta hade Bill W gjort
upp ett antal riktlinjer. Då AA hade börjat svälla
även utanför USA´s gränser föreslog Bill W att länderna skulle träffas på ett World Service Meeting
(WSM) vartannat år (jämna årtal). Vartannat WSM
ska hållas i New York och vartannat någon annanstans i världen (var bestäms på WSM i New York).
Nästa WSM kommer att hålls i Warszawa 12-16
oktober 2014.
Ojämna år hålls interzon-möte – för vår del European Service Meeting (ESM) som också hålls i oktober månad. ESM har hittills alltid hållits i Frankfurt am Main, Tyskland men kommer fr o m 2015
att hållas i York, England.
Förutom deltagande i WSM och ESM så deltar AA
Sverige även i det nordiska samarbetet. Detta sker
genom Nordiskt möte (NM) och ett delegatmöte
(temamöte) som anordnas varje år i något av medlemsländerna enligt en särskild rotationsplan. I det
nordiska samarbetet ingår för närvarande Danmark,
Finland, Norge, Sapmi och Sverige. Försök pågår att
även få med Grönland, Färöarna och Island. Nordiska delegaterna (ND) inbjuds även att delta i de
övriga nordiska ländernas servicekonferenser.
Efter varje genomförd resa lämnas en reserapport
till Förtroenderådet och reserapporten läggs även
in på hemsidan. Vi deltar också vid Servicekonferensen, Landsmötet samt regionmötena för att därvid informera om det internationella arbetet.
Riktlinjer för Internationella delegater framgår av
flik 9 i Servicehandboken.
/Reine J, WSD
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Nytt år nya arrangemang
Kalendariet på www.aa.se
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Frivilliga bidrag
Under tiden 2 september– 30 nov 2013 har

Grupper, Kretsar och Regioner anmäl in era
frivilliga bidrag inkommit till Servicekontoret enligt
arrangemang till Servicekontoret via mail till nedanstående sammanställning.
service@aa.se
Servicekontoret bekräftar med mail till
arrangör för kontroll när uppdatering skett i
Kalendariet.
Kalendariet är till för:
Stormöten, Seminarier, Konvent även
internationella.
Krets- och regionmöten.
Central service som Servicekonferens,
Servicemöten, FR med kommittéer,
Styrelse osv.

Telejouren för 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 samt bor i Stockholms närhet 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
* ev jourtelefoner till grupperna (ange också när
dessa jourtelefoner är bemannade).
Mejla gärna in uppgifterna på: service@.se eller
per brev till Servicekontoret.

Möteslistan
Servicekontoret vädjar till alla grupper att gå in i möteslistan på www.aa.se och kontrollera att era uppgifter
stämmer. Om ni har telefonnummer eller mailadresser
provring och provmaila för att se om ni kommer fram
och att meddelandet på telefonsvarare stämmer.
Det ringer och mailar personer ganska ofta om att mötet inte finns eller att telefonen är avstängd.

Anmäl ändringar så fort ni kan till service@aa.se

GRUPPER
Bergsjö – AA Bergsjögruppen (21/11)
Brunflo – AA Brunflogruppen (23/9)
Fagersta – AA Fagerstagruppen (17/10)(27/11)
Falsterbo – AA Skanör/Falsterbogruppen (3/9)
Grycksbo – AA Grycksbogruppen (6/11)
Göteborg – AA Centrumgruppen(3/9)(2/10)(4/11)
Göteborg – AA Marklandsgruppen(4/11)
Göteborg – AA Oscar Fredriksgruppen(1/10)
Göteborg – AA Vårvädersgruppen (10/9)
Göteborg – YPAA(12/9)
Hallsberg – AA Tillfrisknandegruppen (25/11)
Halmstad – AA Tylögruppen(25/9)(22/10)(22/11)
Helsingborg – AA Öresundsgruppen(26/11)
Hudiksvall – AA Hamngruppen (25/11)
Hässleholm – AA Hässleholmsgruppen
(Parkvillan(7/10)
Höllviken – AA Höllvikengruppen(3/9)(4/11)
Järpen – AA Järpengruppen(22/10)
Jönköping AA Citygruppen (23/10)
Karlstad – AA Herrhagsgruppen (17/9)(21/10)
Karlstad – AA Lunchgruppen Norrstrand (30/9)
Karlstad – AA Milleniumgruppen (6/9)
Karlstad- AA Söndagsgruppen (25/11)
Katrineholm – AA Djulögruppen(3/9)(6/11)
Kil AA – Kilsgruppen (18/11)
Linköping – AA Tolvstegsgruppen (2/10)
Luleå – AA Varvsgruppen (16/10)(20/11)
Lund – AA Själbogruppen (30/9)(4/11)
Malmö – AA Limhamnsgruppen (7/10)(21/11)
Malmö – YPAA (16/10)
Malung – AA Skinnargrujppen (21/10)
Norrköping-AA Borgsgruppen (2/10)
Norrköping-AA Klockargruppen (11/11)
Norrtälje – AA Tillfrisknande med andligt
uppvaknande (26/9)
Nykvarn-AA Nykvarnsgruppen(25/9)(25/10)(25/11)
Nyköping AA Gästabudsgruppen (4/9)(6/11)
Nynäshamn – AA Ankargruppen(5/11)
Nödinge – AA Alegruppen(9/10)
Skara- AA Skaragruppen (9/9)
Skellefteå – AA Skelleftegruppen (12/11)
Skene – AA Into Action (2/9)
Skövde-AA Trossen gruppen (25/11)
Såter – AA Sätergruppen(21/10)
Trelleborg – AA Kontinentgruppen (14/10)
Torshälla – AA Torsgruppen (18/9)
Ulricehamn – AA Bogesundsgr. (5/9)(26/9)(11/11)
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Umeå – AA Campusgruppen (14/10)
Vaggeryd – AA Vaggerydsgruppen(25/10)
Västerås – AA Hammarbygruppen(30/9)(1/11)
Västerås – AA Koppargruppen (6/9)(4/11)
Ystad – AA Ystadgruppen (4/9)(31/10)
Ängelholm – AA Ängelholmsgruppen (16/9)(11/11)
Öjeby – AA Öjebygruppen (21/11)
Örebro – AA Örebrogruppen (30/9)
STOCKHOLMSGRUPPER
AA Bottenplanet (23/9)
AA Ekerögruppen(12/9)(4/11)
AA Farstagruppen (3/9)
AA Handengruppen (1/10)
AA Happy Landings(22/10)
AA Högdalsgruppen(27/9)
AA Inre upplevelsegruppen (16/9)( 14/10)(20/11)
AA Int.English speaking group (26/5)
AA Kryddgårdengruppen(7/10)
AA Kungsträdsgårdsgruppen (1/11)
AA Kvinnogruppen Nacka (25/9)
AA Lost & Found Gay AA (6/9)
AA Lunchgruppen Östermalm (6/11)
AA Malmgårdsgruppen(7/10)
AA Mariagruppen (3/10)
AA Nya Perspektiv(2/9)(30/9)
AA Rågsvedsgruppen (8/10)
AA Sinnesrogruppen-Sumpan (27/9)
AA Skärgårdsro (10/10)
AA Sofiagruppen(16/10)
AA Sollentunagruppen (7/10)
AA Solnagruppen(25/10)
AA Susebo Gruppen (9/9)
AA Till Verket västerort (27/9)
AA Tingvallagruppen (8/11)
AA Upplands Väsbygruppen
AA Vallentunagruppen (30/9)(1/11)
AA Vasa Lunch(11/10)
AA Vasagruppen(4/10)
AA Åkersbergagruppen (24/9)(5/11)
KRETS
AA Göteborgskretsen(10/9)
AA Krets 2, ÖR(12/9)(18/11)
AA Krets 4 (18/10)
AA Krets 5 (18/9)(21/11)
AA Krets 7(6/9)
AA Krets 8 (10/9)
AA Lundakretsen (15/10)
AA Malmökretsen(4/10)(26/11)
REGION
AA Östra regionen (3/9)(23/9)
AA Västra Regionen, Överskott LM (24/10)

Nr 4/2013 sid 4
KONVENT
Eskilstunakonvent (4/10)
Gullbranna (11/9)(19/9 x 2)
Landsmöte Korg (23/10)
UTOMLANDS
Minnesota Gruppen Tjele A/S (4/11)
Nerjo Nordico (10/10)
Övrigt
Privatpersoner 6 st.
OI på Servicekontoret (23/10)
Servicekontoret Hatten(23/10)(1/11)
Okända 4 st.

Problem med våra telefoner
Sedan mitten av oktober har Servicekontoret och Telejouren haft problem
med telefonin. Vi har delat på en Mobiltelefon, förhoppningen är att problemet
är helt löst när ni läser detta.

Julklappstips
Ge bort en Bulletinen prenumeration.
Skicka ett mail till ekadm@aa.se, uppge
vem som ska ha tidningen och vem som
ska betala prenumerationen.

Servicekontoret är STÄNGT
30/12--6/1 2014
P g a inventering och bokslutsarbete är Servicekontoret STÄNGT hela veckan.
OBS: Ingen försäljning sker under vecka 01.
Beställningar som görs senast på förmiddagen
27/12 skickas iväg före 7/1 2014

God jul och Gott nytt år
önskar
Barbro och Bernt
på Servicekontoret

