Servicebladet

Information från Förtroenderådet och dess kommittéer samt våra internationella delegater,
Styrelsen för föreningen AA i Sverige, Servicekontoret och Bulletinen. Nr 3, september 2014

Servicebladet

utkommer 4 gånger
per år.
Det skickas till alla
registrerade grupper,
kretsar, regioner och
servicedelegater.
Du kan själv kostnadsfritt ladda ner
Servicebladet som
en PDF-fil från vår
webbplats (under
fliken ”För medlemmar”).
Det rekommenderas
att tjänare i service
läser Servicebladet
samt att det behandlas på arbets-; kretsoch regionmöten.
Servicebladet trycks
och utges av:
AA Servicekontoret,
Box 4201
102 65 Stockholm.
Telefon: 08-642 26
09
PlusGiro: 70 94 25-3
Bankgiro: 5783-9383
Webbplats: www.
aa.se
E-mail: service@aa.se

ÖPPETTIDER
Telefon- och besökstider
(helgfria dagar):

Måndag-torsdag:
09.00-12.00 och
13.00-15.30
Fredag:
09.00-12.00
För tillfällig stängning:
se www.aa.se
under Nyheter
Besöksadress:
Magnus Ladulåsgatan 32 D

Innehåll:
* Hålltider m m
inför SK2015
* Landsmöte
* Diverse
* Ekonomi
* Frivilliga bidrag
* Telejouren

Hålltider m m inför Servicekonferensen 2015
Vid Förtroenderådsmötet den 1/8 beslutades följande viktiga hålltider
m m för SK 2015:

Tid: 10-12 april 2015 OBS datum.
Plats: Park Inn Hotell, Solna
Tema: De tre legaten – livsviktiga för kommande generationer.

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 2015.

19 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 2014) och förslag/motioner utsändes till
Konferensens deltagare samt servicedelegatsuppleanter.		

		
		
		
		
		
		
		
		
		

9 mars

		
		

Om motioner

Motioner till Konferensen ska förses med tydlig avsändare, namn, adress och telefon
(behandlas anonymt) så att eventuella f rågor 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, service@aa.se. Märk kuvertet ”Motion till SK2015”.
För nominering av tjänare och behov av tjänare gå in på www.aa.se fliken för
medlemmar
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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 21,90 grupper.

Antal grupper i Servicekontorets databas per
den 1 september 2014:
Övre norra regionen
Nedre norra regionen
Mellersta regionen
Östra regionen 		
Västra regionen
Södra regionen 		

28
22
70
172
70
98

grupper
grupper
grupper
grupper
grupper
grupper

SUMMA 			

460 grupper

Fördelningen av antalet delegater görs utifrån
antalet grupper per region, dock säger riktlinjerna
att ingen region får ha färre än två delegater
och ingen region fler än en tredjedel av samtliga
delegater. Det innebär att vi får följande fördelning:
Övre norra regionen
2 delegater
Nedre norra regionen
2 delegater
Mellersta regionen
3 delegater
Östra regionen 		
7 delegater
Västra regionen 		
3 delegater
Södra regionen 		
4 delegater

SUMMA 			

21 delegater

Konferenspresidium 2015
Ordförande: Jörgen M Södra Vice ordförande:
Anders W Övre Norra Sekreterare: Jan J Östra Vice
sekreterare: Christer M Östra Suppleant Stig N
Östra
Presidiet nås via e-post: service@aa.se eller via
brev till Servicekontoret.
Mer information om Konferensen publiceras
löpande på vår hemsida www.aa.se

Landsmöte 1-3 augusti 2014, Skellefteå
Huvudtema: Att föra budskapet vidare genom service
Under helgen hölls 64 AA-möten med bra variation
på teman, inriktning och antal deltagare.
Antal deltagare totalt uppskattas till 350-400 personer från fredag till söndag. På avslutningsmötets
”Count down” kunde vi se att det finns riktigt många
som nått 15-25 års nykterhet, däremot kändes det
som de med kortare nykterhet 0-3 år var underrepresenterade.
Hela helgen kändes väldigt lyckad, atmosfären var
mycket positiv och särskilt lördagskvällen blev en
höjdare.
Ombyggnaden av skolan påverkade knappt alls genomförandet av landsmötet.
Stort tack till alla besökare för att ni kom och beröm till alla som hjälpte till med service på olika
sätt.
Vi i gruppen som jobbat med landsmötet vill tacka
för förtroendet och vid utvärderingsmötet kunde alla
tänka sig att göra det igen, känns som insatsen ger
oss en bra grund för fortsatt nykterhet.
Bra att alla i gruppen som jobbade även hade tid
att gå på några möten så att man fick ”uppleva”
landsmötet också.
Nästa år ser vi fram emot att få åka till Östersund
på landsmöte som avslappnade deltagare.
Landsmötesgruppen Skellefteå 2014

Litteratur
Stora Boken på CD finns åter att köpa.
Broschyrerna AA medlemmen - Medicinering
och andra droger samt Andra problem än alkohol
är nyöversatta och finns att beställa.

Glöm inte kontrollera er grupps uppgifter i
möteslistan på www.aa.se
” Riktlinjer för internet ”
AA Guidlines Internet, utgiven av
Världsservicekontoret i New York, finns på AA:s
hemsida. Bra information att läsa innan vi lägger
ut något på nätet om tex: stormöten osv….
Detta för att skydda anonymiteten.
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
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******************************************************************************************
Helsingborg–AA Öresundsgrupp(26/5)(24/6)(28/7)
FRIVILLIGA BIDRAG
Under tiden 7 april 2014– 31 augusti 2014 har
frivilliga bidrag inkommit till Servicekontoret enligt
nedanstående sammanställning.
GRUPPER
Björklinge-AA Björklingegruppen(11/6)
Bogesund – AA Bogesundsgruppen(13/8)
Bollnäs – AA Centrumgruppen(7/7)
Borås – AA Boråsgruppen(3/6)()
Eskilstuna – AA Carlagruppen (7/7)
Fagersta – AA Fagerstagruppen (22/4)(4/8)
Falsterbo – AA Skanör/Falsterbogruppen (10/6)
Grycksbo – AA Grycksbogruppen (2/6)(28/8)
Göteborg – AA Centrumgruppen(4/6)(2/7)(1/8
Göteborg – AA Marklandsgruppen(7/4)(30/6)(30/6)
(11/8)
Göteborg – AA Oscar Fredriksgruppen(30/5)(12/8)
Göteborg – AA Vårvädersgruppen (29/4)(9/6)(14/7)
Göteborg – YPAA(28/5)
Hallsberg – AA Tillfrisknandegruppen (7/4)
Halmstad – AA Tylögruppen(16/4)(20/5)(23/6)
(22/7)(20/8)

Hemse-AA (5/5)
Hässleholm – AA Hässleholmsgruppen
(Parkvillan(23/5)(18/7)
Höllviken – AA Höllvikengruppen(7/4)(5/5)(2/6)
(12/8)
Järpen – AA Järpengruppen(8/4)(28/4)
Jönköping AA Citygruppen (28/4)(29/8)
Karlstad – AA Herrhagsgruppen (23/4)(22/7)(27/8)
Karlstad – AA Lunchgruppen Norrstrand (25/4)
(17/7)
Karlstad – AA Milleniumgruppen (13/5)(26/8)
Karlstad- AA Söndagsgruppen (28/7)(25/8)
Karlskoga – AA Karlskogagruppen (26/5)
Karlskrona- AA Karlskronagruppen (24/4)(27/8)
Katthammarsvik – AA Kattviksgr. (9/5)
Katrineholm – AA Djulögruppen(9/5)(13/8)
Klippan – AA Klippangruppen(7/5)
Kristianstad-AA Hemgårdsgruppen (7/8)
Kristianstad – AA Södra gruppen (12/8)
Kvissleby – AA Kvisslebygruppen (27/8)
Leksand – AA Leksandgruppen (10/6)(8/8)
Linköping – AA Skäggetorpsgruppen (5/8)
Linköping – AA Kvinnogruppen (2/6)
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Luleå – AA Varvsgruppen (30/4)(30/5)(30/6)(31/7)
(29/8)
Lund – AA Centrumgruppen (18/7)()
Lund – AA Själbogruppen (2/5)(9/6)(30/6)
Lysekil – AA Lysekilsgruppen (27/7)
Malmö – AA Centrumgruppen (5/2)(10/3)
Malmö – AA Sjömansgården (11/3)(19/8)
Malmö – YPAA (16/10)(14/4)(11/8)
Molkom- AA Molkomsgruppen (28/3)(26/6)
Norrköping-AA Borgsgruppen (10/3)(4/7)
Norrköping – AA Hagebygruppen (30/1)
Norrköping-AA Klockargruppen (10/2)(6/5)(6/8)
Nykvarn-AA Nykvarnsgruppen (25/4)(30/5)(27/6)
(25/7)(25/8)
Nyköping AA Gästabudsgruppen (6/5)(4/6)
Nynäshamn – AA Ankargruppen(26/5)
Nässjö – AA (5/5)
Nödinge – AA Alegruppen(14/4)(28/5)(8/8)
Oskarshamn- AA grupp(14/7)
Oxie – AA Oxiegruppen (24/7)
Simrishamn – AA Hamngruppen (8/7)
Skara- AA Skaragruppen (1/8)
Skellefteå – AA Skelleftegruppen (19/8)
Skene – AA Into Action (2/9)
Skogome- Bara För idag (16/7)
Skokloster AA Häggebygruppen (14/8)
Strängnäs – AA Strängnäsgruppen(30/6)(26/8)
Timrå – AA Timrågruppen (2/6)
Tomelilla – AA Tomelillagruppen (29/7)
Trelleborg – AA Väster (24/6)
Trosa – AA Trosagruppen (31/7)
Ulricehamn – AA Bogesundsgruppen (5/6)
Vaggeryd – AA Vaggerydsgruppen(7/4)
Växjö- AA Traditionsgruppen (2/6)
Västerås – AA Hammarbygruppen(13/5)(9/6)(14/8)
Västerås – AA Koppargruppen (25/4)
Ystad – AA Ystadgruppen (17/4)(12/5)(18/8)
Åmål – AA Kungsbergsgruppen (22/7)
Åre – AA Åregruppen(30/5)
Ängelholm – AA Ängelholmsgruppen (7/4)(26/5)
(30/6)(28/7)
Örebro - AA Varbergagruppen (21/8)
Örebro – AA Örebrogruppen (14/4)
STOCKHOLMSGRUPPER
AA Björkengruppen (25/7)
AA Brommagruppen (3/7)
AA Gay, Lost & Found(17/4)(15/7)
AA Fältgruppen Solna (30/4)
AA För kvinnan(14/1)(5/5)
AA Handengruppen (30/6)(
AA Högdalsgruppen(28/5)
AA Höjdargruppen (26/8)
AA Inga Helgon gruppen (21/8)
AA Inre upplevelsegruppen (14/4)
AA International group (26/6)
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AA Kryddgårdengruppen (15/5)(14/7)
AA Nacka Kvinnogrupp (22/5)(15/8)
AA Malmgårdsgruppen(22/4)
AA Maria Midnatt (7/4)
AA Nya Perspektiv(28/4)(30/5)(30/6)(30/7)
AA Rotebrogruppen (5/5)(6/8)
AA Sinnesrogruppen-Sumpan(28/4)(4/8)
AA Sinnesrogruppen(26/5)(26/5)(31/7)(31/7)
AA Sofiagruppen(27/1)(20/2)(17/4)(22/5)
AA Sojuzgruppen (16/6)
AA Sollentunagruppen (28/4)(1/7)
AA Till Verket Västerort (28/4)(6/8)(29/8)
AA Vallentunagruppen (25/8)
AA Vasa Lunch(8/4)(30/4)(13/5)(28/8)
AA Åkersbergagruppen (9/6)(7/8)
KRETS
AA Göteborgskretsen(10/6)
AA Krets 1(8/7)
AA Krets 2, (9/4)(2/5)(15/5)(22/7)(25/8)
AA Krets 3 (15/5)
AA Krets 5 (7/5)(12/8)
AA Krets 6 (26/5)
AA Krets 8 (27/2)(16/5)
AA Lundakretsen (20/5)(20/8)
AA Malmökretsen(10/6)
AA NV Skånska Kretsen (10/6)(8/8)
AA Sydostkretsen (22/4)(20/5)
AA Värmlandskretsen (12/5)(12/8)
REGION
AA Östra regionen (22/5)(20/8)
AA Västra Regionen (9/6)
KONVENT
Gotlandskonvent (25/7)
Pekingkonvent Norrköping (30/4)
UTOMLANDS
Nerjo Nordico (8/4)
Privatpersoner 10 st.

Övrigt
Servicekontoret Hatten(16/7)
Okända (14/4)(28/4)(16/5)(27/5)(5/6)(27/6)(28/7)
(21/8) (27/8)

Telejouren för AA i Sverige
För att underlätta telejourens tolftestegsarbete
behöver vi få hjälp med följande:
* aktuella telefon-/mobilnummer till kontaktpersoner i grupperna.
Mejla gärna in uppgifterna på: service@aa.se

