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Servicemöte 2015

S ervicemötet

hölls den 7 November
på Servicekontoret.

Tillämpa alltid persomlig anonymitet i offentliga medier, enligt tradition 11 och 12
4 Vart ska kvarvarande pengar ta vägen
vid en eventuell nedläggning av Ideella
föreningen AA i Sverige?
Formellt krav för stadgarna.
Deltagarna på Servicemötet föreslog:
Till internationella litteraturfonden.

Deltagare var förtroenderådet och dess
kommittéer samt Regionsordföranden
från alla regioner, och internationella
delegater. Ca 30 personer deltog.
Alla regioner och kommittéer hade i
förhand skickat in korta redovisningar,
som kunde läsas av alla inför mötet.
Efter lunch så var det gruppdiskussioner på 4 olika teman. Nedan redovisas
en sammanställning av gruppernas dis- Rapport från Europaservicemöte (ESM) i
York, England, 2015-10-16—18.
kussioner.

***************************
Europaservicemöte

Med hänsyn till att incheckning till Europaservicemötet (ESM) inträffade redan
kl.12.00 på fredagen var vi nödsakade att
resa från Stockholm redan dagen innan
för att hinna i tid. Det gav oss å andra sidan möjlighet att dels umgås med tidigare
anlända delegater från de övriga nordiska
länderna samt på fredagsförmiddagen besöka det berömda Vikingamuseet Jorvik.
2a Servicehandboken är ett bra verk- Det är verkligen värt ett besök – om du
kommer till York!
tyg. Den är ett levande dokument.
För att göra någon förändring i boken När vi registrerades fick vi varsin tjock
ska det skrivas en motion och lämnas lunta med handlingar att läsa in under eftill Servicekonferensen där beslut tas. termiddagen. Vi blev genast på det klara
med att vi inte skulle slippa ut från hoÄndringar publiceras på hemsidan.
tellet förrän på söndagseftermiddagen.
Europaservicemötet startade kl. 17 med
2b Servicemöten i framtiden.
Alla tyckte att dessa SM är viktiga för ett välkomstmöte där alla deltagare fick
presentera sig. Vi var sammantaget 39 delRegion ordföranden att få träffas.
Det kanske räcker med att FR och Re- tagare (varav 11 kvinnor) från 25 länder
gionens ordföranden träffas? Någon fö- inklusive tysk- respektive fransktalande
reslog att regionens ordf bjuds in att områden plus några som är anställda på
ESM-kontoret samt särskilt inbjudna mönärvara på en helg när FR har möte.
tesledare och talare (inkl. talare från GSO
Någon föreslog vart annat år.
i New York). Efter middagen presenterade
varje deltagarland väsentligheter från sin i
3 Nätetik.
Vid gruppdiskussioner delade deltagar- förväg inskickade rapport. Mötet avslutana positiva som negativa erfarenheter des kl. 22 med Sinnesrobönen.
kring sociala medier. Tänk t.ex på att På lördagen inleddes konferensen med
aldrig röja ngn annans anonymitet på Kommittémöten i tre olika avdelningar:
sociala medier, se även Servicehandbok Service, Recovery and Unity (Service Tillsid 100 eller AA:s riktlinjer för inter- frisknande och Enighet, De Tre Legaten).
Eftersom vi var två delegater från Sverige
net, www.aa.se.
1 Tema: De tre legaten = Tillfrisknande, Enighet och Service.
Service påskyndar tillfrisknandet och
ökar förståelsen och enigheten för
gruppens värde och AA i sin helhet.
Enigheten lär oss ta eget ansvar.
Visa glädje när vi berättar om service
och vad en gett mig i de 3 legaten.
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tilldelades vi Recovery respektive Unity. Efter
lunch blev det ett avsnitt med frågor och svar
samt diskussioner. Senare på eftermiddagen arbetade vi i tre olika workshopar med rubrikerna:

Samtliga deltagare anlände under fredag eftermiddag, efter tidig middag styrdes kosan till ett
AA-möte hos Skelleftegruppen. Efter mötet fick
medlemmarna tillfälle att informeras om hur arbetet inom AA fungerar i övriga Nordiska länder.

•
•
•

Lördagens möte inleddes med läsning av Ingressen
samt AA:s Tolv Traditioner.

1. Fungerar AA?
2. Hjälp till nykomlingar
3. Hur för vi budskapet vidare utanför AA?
…. i fängelser, på sjukhus och skolor etc.

Sent på eftermiddagen presenterades Kommittéernas förslag och det gavs tillfälle till ytterligare
diskussioner. Efter middagen blev det delningar i
ämnet Keep it Simple från två deltagare från Slovakien respektive Schweiz samt fria delningar. Efter en lång dags givande arbete avslutades den vid
22-tiden med Sinnesrobönen.
På söndagen inleddes mötet med en redovisning
av arbetet i workshoparna och det blev åter tillfälle till diskussioner. Efter förmiddagskaffet påbörjades planering av nästa (det 19:e) ESM-mötet
som skall hållas år 2017 i York (Det är ESM-möten udda årtal och WSM-möten jämna årtal). Det
valdes bland annat personer som skall leda möten på nästkommande ESM-möte samt vilka som
skall skriva den slutliga rapporten från detta möte
samt WSM-mötet i New York nästa år. ESM-mötet 2015 avrundades med tal av fyra delegater
vilka avslutar sin tid som ESM-delegater. Mötet
avslutades med Sinnesrobönen på varje enskilt
språk, därefter lästes Sinnesrobönen på engelska
gemensamt.
För kompletterande information hänvisas till slutrapporten från ESM-mötet.
York i oktober 2015
Gunnar M.			
WSD			

Christer M.
WSD

*******************************
Nordiskt temamöte

De ansvariga vid respektive Servicekontor presenterade aktuella projekt.
Nämnas bör att samtliga deltagare imponerades
av Bernts presentation av hur Servicekontoret och
tjänare i Central service arbetar i Office 365.
Därefter vidtog utbyte av praktiska erfarenheter
inom servicestrukturen:

•
•
•
•

Hemsideutveckling
Telefonjour,
Rotationsprincipen
Få in nykomlingar i service.

Danmark har ett minst sagt väl fungerande telenätverk, ca 450 tjänare engagerade i telejouren.
Mycket givande diskussioner inte minst om rotationsprincipen och att få in nykomlingar i service.
Dessa frågor går ju lite hand i hand genom att til�lämpa rotationsprincipen och sponsra in nykomlingar, (vice,suppleanter).
Under söndagen fortsatte diskussionerna under
enklare former innan det var dags a tt ta farväl av
ett snövitt och kyligt Skellefteå.
En eloge till Anders W som arrangerat Nordiska
Temamötet på Ett Berömvärt sätt!
Nästa delegatträff blir vid Nordiska mötet i Lilleström, Norge 13-15 maj 2016.

Rapport: Nordiskt Temamöte, Skellefteå 20-22/11 2015.

Nästa Nordiska Temamöte hålls i Päivälä, Finland
4-6 november 2016.

Tema: ´´Nordiskt AA-samarbete på
praktisk nivå´´

Jan J, Nordisk Delegat

Från Sverige deltog Bernt G (Servicekontoret),
Anders W och Jan J (Nordiska Delegater).
Inbjudna som extern ordförande och sekreterare Hans Marklund (tidigare Vän till AA)
och Monica L (Skelleftegruppen).

Har din grupp
anmält in aktuella kontaktpersoner till
telejouren? Om inte anmäl in till
service@aa.se
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Synpunkter på nya hemsidan önskas

I början av februari kommer Förtroenderådets ITkommitté att ha en första utvärdering av hemsidan
gällande funktion och sökbarhet av information.
FR-IT önskar få in synpunkter från medlemmar och
grupper.

Synpunkterna skickas till service@aa.se

Julklappstips
AA:s historia i Sverige
Endast 100 kr
Vid beställning senast 23/12 2015

Information från Nomineringskommittén
Förtroenderådets Nomineringskommitté (FRNK) har
numera egen mailadress: nominering@aa.se. I första
hand är den avsedd för kontakter med regionens tjänare men är givetvis även öppen för alla som har frågor
beträffande nomineringar till central service.
Notera: Det saknas nominering till världsservicedelegat (WSD). Det brådskar med tanke på att inval sker
på nästa servicekonferens. Tillträde 1 januari 2017.
Nomineringskommittén

*******************************************
FRIVILLIGA BIDRAG
Under tiden 1/9 2015– 30/11 2015 har frivilliga
bidrag inkommit till Servicekontoret enligt
nedanstående sammanställning.
GRUPPER
Bollnäs – AA Centrumgruppen(28/10)
Borås – AA Boråsgruppen(9/9)(4/11)
Degerfors AA Degerforsgruppen (30/11)
Eksjö – AA Eksjö (22/9)
Enköping – AA Kryddgårdsgruppen (3/9)
Eskilstuna – AA Carlagruppen(19/10)
Eskilstuna – AA Södergruppen (18/11)
Falsterbo – AA Skanör/Falsterbogruppen (15/9)
(3/11)(25/11)
Finspång - AA Auroragruppen (23/11)
Fjugesta – AA Fjugestagruppen (24/9)
Grycksbo – AA Grycksbogruppen (2/10)(18/11)
Gävle AA Gavlegruppen (10/9)(20/10)(5/11)
Göteborg- AA Bara för idag (2/11)
Göteborg – AA Centrumgruppen (1/10)(2/11)
Göteborg – AA Göteborgsgruppen(11/)
Göteborg – AA Oscar Fredriksgruppen (28/9)
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Göteborg - AA Skogomegruppen (23/9)
Göteborg – AA Sobriety (27/10)
Göteborg - AA Stala sommargrupp (8/9)
Göteborg – AA Vårvädersgruppen (6/10)(5/11)
Göteborg – AA Västergruppen (9/11)
Hallsberg – AA Tillfrisknandegruppen (11/11)
Halmstad – AA Tylögruppen (25/9)(20/10)(23/11)
Helsingborg- AA Centrumgruppen (21/9)
Helsingborg – AA Helsingborgsgruppen (30/11)
Hässleholm – AA Hässleholmsgrup (Parkvillan (14/9)
Höllviken – AA Höllvikengruppen(19/10)(30/10)
Järpen – AA Järpengruppen (8/9)(29/10)
Järvsö- AA Järvsöglädjen (23/11)
Kalix AA- Kalixgruppen (6/10)
Kalmar – AA Centrumgruppen (13/11)
Karlshamn - AA Karlshamnsgruppen (11/9)
Karlstad – AA Herrhagsgruppen(14/10)(25/11)
Karlstad – AA Lunchgruppen(26/10)
Karlskoga – AA Karlskogagr. (5/10)(20/10)(2/11)
Katrineholm - AA Blue Cardgruppen (9/10)(2/11)
(30/11)
Kil AA – Kilsgruppen (15/9)
Klippan – AA Klippangruppen(28/9)(2/11)
Knislinge – AA Knislingegruppen (16/11)
Kristianstad-AA Hemgårdsgruppen (7/10)(4/11)
Kungälv – AA Kungälvsgruppen (28/9)(9/11)
Kvissleby – AA Kvisslebygruppen (30/10)
Lessebo – AA Lessebogruppen (7/9)
Luleå – AA Campusgruppen (3/9)
Luleå - AA Varvsgruppen (18/9)
Lund – AA Centrumgruppen (19/11)
Lund – AA Själbogruppen (9/9)(15/10)(10/11)
Norrhult - AA Nottebäcksgruppen (4/9)
Norrköping-AA Borgsgruppen (21/9)
Norrköping - AA Citygruppen (10/11)
Norrköping – AA Hagebygruppen (29/7)(2/9)
(28/10)
Norrköping-AA Klockargruppen (12/10)
Norrtälje – AA Norrtäljegruppen (2/9)(9/10)(30/11)
Norrtälje – AA Rodengruppen (24/9)
Nykvarn-AA Nykvarnsgr. (30/9)(30/10)(30/11)
Nyköping AA Gästabudsgruppen (1/9)
Nödinge – AA Alegruppen(2/10)(25/11)
Ockelbo - AA Ockelbosgruppen (4/9)(28/10)
Oxie – AA Oxiegruppen (3/9)
Sala – AA Silvergruppen 27/11)
Sandviken-AA Bruksgruppen (5/10)
Simrishamn – AA Hamngruppen (5/11)
Skanör – AA Beginners Mind (20/10)
Skara- AA Skaragruppen (19/10)
Skinnskatteberg-AA Fagerstagruppen (12/10)
Skövde- Gamla AA ettan (18/9)(20/11)
Strängnäs – AA Strängnäsgruppen (6/7) (9/11)
Sundsvall-AA Skönsbergsgruppen (10/11)
Sälen-AA Sälengruppen (26/11)
Tomelilla – AA Tomelillagruppen (9/10)
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Trelleborg - AA Trelleborgsgruppen (3/11)
Ulricehamn – AA Bogesundsgruppen (8/10)
Umeå – AA Tegsgruppen (27/10)(27/11)
Vaggeryd – AA Vaggerydsgruppen (28/9)
Vansbro – AA Dala-Järna gruppen (5/10)
Vetlanda – AA Centrumgruppen (14/9)
Vimmerby – AA Victoriagruppen (30/11)
Västerås – AA Hammarbygruppen (12/10)(25/11)
Västerås – AA Koppargruppen (21/9)(14/10)
Ystad – AA Ystadgruppen (26/10)(9/11)
Åre – AA Åregruppen(9/9)
Åstorp - AA Åstorpsgruppen (29/9)
Ängelholm – AA Ängelholmsgruppen (26/10)
(23/11)
Örebro - AA Varbergagruppen (4/9)
Östersund - AA Östersundsgruppen (30/9)(26/10)
STOCKHOLMSGRUPPER
AA Björkengruppen (27/10)
AA Brommagruppen (22/10)
AA Bålstagruppen (10/9)
AA Early Bird (29/9)
AA Ekerögruppen (5/10)(13/11)
AA En AA-grupp (6/11)
AA Farstagruppen (8/9)
AA Floragruppen (1/10)
AA Globengruppen (22/10)(16/11)
AA Handengruppen (4/5)(12/6)(1/9)
AA Högdalsgruppen (29/10)
AA Höjdargruppen (28/10)
AA Inre upplevelsegruppen (29/9)(16/11)(23/11)
AA Kryddgårdengruppen (12/10)
AA Lost & Found Gay AA (10/9)
AA Lunchgruppen Östermalm (7/9)(5/10)(9/11)
AA Maria Midnatt (17/11)
AA Rotebrogruppen (14/9)
AA Sinnesrogruppen-Sumpan (28/9)(29/9)(30/11)
AA Skärgårdsro (20/10)
AA Sofiagruppen(21/10)
AA Stillheten (18/11)
AA Söderledsgruppen (2/11)
AA Tavastgruppen (19/10)
AA Till Verket Västerort (1/9)(5/10)(3/11)
AA Täbygruppen (12/10)(5/11)
AA Vallentunagruppen (1/9)
AA Vasa Lunch (7/9)(25/9)(23/10)
AA Vasa Ny morgon (23/11)
AA Vällingbygruppen (30/10)
AA Värmdögruppen (28/10)
AA Väsbygruppen (4/9)(18/9)(16/10)(20/11)
AA Åkersbergagruppen (5/10)(5/11)
AA Årstagruppen (14/10)
KRETS
AA Eldkretsen (16/11)
AA Göteborgskretsen (24/11)
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AA Krets 1 (16/11)
AA Krets 2 (15/9)(17/11)
AA Krets 3 (25/11)
AA Krets 4 (28/10)(9/11)
AA Krets 5 (17/11)
AA Krets 8 (25/9)(27/11)
AA Lundakretsen (19/11)
AA Malmökretsen (18/9)(26/10)(20/11)
AA NV Skånska Kretsen (16/11)
AA Sydostkretsen (18/9)
AA Värmlandskretsen (12/11)
REGION
AA Mellersta regionen (30/11)
AA Nedre Norra regionen (6/11)
AA Södra regionen (15/9)
AA Östra regionen (20/11)
AA Västra Regionen (13/10)
KONVENT
Eskilstunakonvent (28/9)
Gullbranna (25/9)(12/10)
Landsmöte 2015 (2/10)
UTOMLANDS
Nerjo Nordico (6/10)
Torreveja (19/11)
PRIVATPERSONER
15 st.
ÖVRIGT
Hatten kontoret (10/11)

**********************************
Skicka frivilliga bidrag till
PlusGiro 709425-3
**********************************
Servicekontoret är STÄNGT
4/1--8/1
P g a inventering och bokslutsarbete

Servicekontoret tackar alla i
AA gemenskapen för ett givande samarbete och önskar
God jul och Gott nytt år
Barbro och Bernt
på Servicekontoret

