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Rapport från Nordiskt Temamöte
Ribe, Danmark. 3 - 5/11 2017.
Tema: Princip före person.

representanter för samtliga (20) Distrikt
om vad arbetsuppgifter för dessa representanter innebär.

Deltagare:
Merete L, ND Norge
Svend H och Charlotte M, ND Danmark
Tommy H, ND Finland
Ronald F och Jan J, ND Sverige

Danmark:
Har varit utan vän till AA i två år. Arbetar med arbetsbeskrivning för vän till AA.
Framförallt hur vän kan användas mer än
ansikte utåt. (här kunde vi dela med oss
av vår erfarenhet). Rotationsprincipen gäller nu för alla kommittéer, (inte tidigare).
Hoppas få nya tjänare.

Efter några timmars mellanrum fredag
eftermiddag kom samtliga delegater
till Billunds flygplats, från nordligaste
Norge, Finland, Sverige och västra
Danmark. Gemensam transport till
Ribe på västra Danmarks kust. (Nordsjön). Efter installation och kvällsmat.
Alla ivriga att komma i gång redan på
kvällen. Så blev det. Effektivt arbete
hela helgen. Olika åsikter, långa
diskussioner. Till slut eniga.
På lördag eftermiddag fick vi en rundvandring om Ribes Historia.
Nulägesrapporter från Nordiska Delegaterna:
Finland:
Arbetar med chatt-funktion på websidan, fokus även på att kunna svara på
mail inom 24 timmar. Svårt med rotation i kommittéerna, problem att få
medlemmar att intressera sig för
tjänaruppdrag bland ca 100 grupper.
Servicekontoret ser över öppettider.
Arbetar med att ta fram nya broschyrer.
Norge:
Arbete med inventering av arkivet är
påbörjat, ingen aktivitet sedan 2003.
Merete L (ND) har fått i uppdrag att
se över vad som bör arkiveras.
Eftersom det är ett digert arbete har
frågan om kostnad även diskuterats
men man hoppas att det kan hållas
inom rimlig nivå. Stora problem att
finna distrikt(krets)representanter i
Nordnorges 7 Distrikt(Kretsar).
Seminarium kommer att hållas för

Övrigt:
Hattpengar är en ständig fråga som
dryftades även vid detta möte, samtliga
överens om att Mobilbetalning har givit
positivt resultat.
Dropbox vara eller inte vara har vid
tidigare möte diskuterats, beslut att som
tidigare användas som arkiv samt till protokoll/referat.
Ronald F valdes till administratör med
Kjersti S (N) som vice.
Riktlinjer för Nordiska Delegater diskuterades och lades till handlingarna.
Frågan om Inbjudna gäster togs upp och
samtliga var överens om vikten av att
gästerna verkligen kan vara till gagn för
mötet.
Jan J och Ronald F
Nordiska Delegater.

**********************
Rapport från ESM-möte i York 2017
Det nittonde Europaservicemötet hölls i
York den 13-15 oktober. Ämnet för konferensen var ”Principer före personligheter”. Delegaterna från Sverige var Christer
M och Ewa B. Från övriga Europa deltog 34 länder av 39 möjliga. Glädjande
var att delegater från Slovenien, Bulgarien och Turkiet deltog för första gången.
Roger B, General Secretary GSO Great
Britian, lämnade en ekonomisk redogörelse. Det finns medel för ytterligare två
europeiska konferenser. Det disponibla
beloppet är f n c:a 70 000 engelska pund.
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Alla delegater hade lämnat in rapporter från sina
länder och under första kvällen drogs ”highlights”.
Några punkter vill vi ta upp här:
Vitryssland ber om mycket hjälp. De har svårt
med regimen och de har inga pengar.
I Frankrike har man en teckenspråkgrupp.
I Grekland har man möten på rumänska och språk
från Balkan på grund av flyktingsituationen.
Lettland firar trettio år den 30 juni 2018.
I Litauen säljs AA-litteratur i de flestas bokaffärer.
AA i Rumänien har många svårigheter framför
allt ekonomiska. Deras delegat har själv betalt sin
resa hit och även sitt deltagande i mötet. De bad
också om stöd och hjälp.
I Ryssland finns det två AA
I Turkiet är AA olagligt! Detta beroende på att
grupparna inte vill registrera sig, eftersom anonymiteten då hotas.
Under lördagen arbetade kommittéer med de tre
legaten; Service, Tillfrisknande och Enighet. De är
dessa tre, som tillsammans, bygger upp AA.
På eftermiddagen hölls tre Workshops: 1. Förbereda nya personer för service, 2, Sponsring i AA
och 3. Att förstå ”Principer före personligheter”.
Koncepten diskuterades. De är minst kända och
kan verka svåra att förstås. Bill W. var medveten
om att lagar är olika i olika länder, och att lagar
ändras över tid. Därför kan koncepten också ändras, men andemeningen ska behållas.
Vi fick också en berättelse om hur viktigt det är
med service och vad det kan åstadkomma. I Ghana fanns ingen översättning av stora boken. Därför tog tre kvinnor tag i projektet och efter nio år
hade de översatt boken till sitt språk.
Eftersom det inte fanns några omslag till Stora
Boken satte de sig ned och sydde ett till varje exemplar!
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Förbättringar
för Telejouren och Servicekontoret
Slut med kärvande hänglås, grindar och kedjor.

Telejouren flyttar upp i ljuset

Förråd och Telejourens rum är uppsagda från 30/11
och ny lokal för Telejouren hyrs på våningen ovanför
Servicekontoret. Detta innebär att Telejouren äntligen får fönster samt en större yta.

Personalen bär mindre

Från 14 november sköts nästan all packning och
utskick av litteratur av Sib-tryck i Norsborg. Från Servicekontoret skickas fortfarande litteratur på andra
språk samt större beställningar av enbart broschyrer.
Vi ser helst att alla beställningar sker via webshoppen som finns på www.aa.se eftersom personalen annars måste fylla i ordrar manuellt för att sedan skicka
till Sib-tryck.
För grupper och enskilda som själva hämtar litteratur på Servicekontoret är det ingen förändring. Hör
av er i förväg om ni vill köpa många broschyrer av
samma sort.

Varför förbättring/förändring

Hyresavtalet vi har går ut den sista april 2019 eftersom huset ska rivas för att ge plats åt bostäder. Det
kommer att bli mycket enklare att hitta lokaler där
man inte samtidigt måste ha förråd där det går att
köra in lastpallar med böcker.

Information från Nomineringskommittén

Inför det tjugonde Europeiska servicemötet 2019
valdes Rita H från Italien till ordförande. Temat
för servicemötet blir ”An unchange message in a
changing World”.

Aktuellt behov central service:
Förtroenderådet
1 från Östra 1 Övre Norra
FRSoIK (fd FRIK)
4 st
Nomineringskommittén 2 st
Policykommittén
1 st
Telejourskommittén
3 st
Litteraturkommittén
4 st
Världsservicedelegat
1 st
Nordisk Delegat
1 st
Ekonomikommittén
2 st
Föreningen AA
1 styrelsesuppleant

Ordförande Michael S från Tjeckien tackade de
deltagande för ett väl genomfört möte och all
den support vi fått från Servicekontoret i York.

Arbetsbeskrivningar för de olika uppdragen finns i
Servicehandboken. Servicehandboken finns även under dokument på www.aa.se

Servicemötet avslutades med att Sinnesrobönen
bads på deltagarnas egna språk.

Nomineringar och frågor om uppdrag skickas till
nominering@aa.se.

Världsservicedelegaterna
Ewa B. och Christer M.
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FEMTE TRADITIONEN

•
•
•
•
•

Vill du föra budskapet vidare…
Har du lång nykter tid i AA?
Har du sund nykterhet?
Har du kunskap om kommunikation
eller medievana?
Har du tid över i 4 år framåt?

Då är du den vi söker!!

Kontakta oss på info@aa.se.
Förtroenderådets kommitté för Samarbete och
Information
FRIVILLIGA BIDRAG

Under perioden 1/1 - 30/11 2017
Under tiden 1/9 2017–30/11 2017 har frivilliga bidrag
inkommit till Servicekontoret enligt nedanstående
sammanställning.
GRUPPER
AA-mail (30/11)
Bollnäs – AA Centrumgruppen (4/9)(11/9)(30/11)
Borås – AA Boråsgruppen (3/10)
Borås - AA Klintgruppen (4/9)(2/10)
Brunflo – AA Brunflogruppen (3/10)
Enköping – AA Kryddgårdsgruppen(29/11)
Eskilstuna – AA Carlagruppen (17/10)
Falköping – AA Falköpingsgruppen (6/9)(2/11)
Falsterbo – AA Skanör/Falsterbogruppen (18/10)
Filipstad – Frihetsgruppen (19/7)
Färjestaden – AA Kalmarsundsgruppen(25/9)(3/11)
(27/11)
Grycksbo – AA Grycksbogruppen (18/10)(28/11)
Gävle AA Gavlegruppen (4/10)
Göteborg – AA Centrumgruppen (2/10)(31/10)
Göteborg – AA En dag i taget (9/10)(31/10)(29/11)
Göteborg – AA Göteborgsgruppen(31/10)
Göteborg – AA Marklandsgruppen(6/10)(28/11)
Göteborg – AA Oscar Fredriksgruppen(31/10)
Göteborg – AA Sisters in Sobriety (5/10)
Göteborg - AA Stala sommargrupp (9/10)(2/11)
Göteborg – YPAA (11/10)
Hallsberg – AA Tillfrisknandegruppen(16/11)
Halmstad – AA Tylögruppen (25/9)(30/10)(20/11)
Helsingborg – AA Råågruppen (6/9)
Helsingborg – AA Öresundsgruppen(4/9)(30/10)
Höganäs – AA Höganäsgruppen(19/10)
Höllviken – AA Höllvikengruppen(16/10)
Höllviken - Beginners mind (9/10)
Hönö- AA Hönögruppen (30/11)
Järpen – AA Järpengruppen(26/9)
Karlsborg – AA Fästningsgruppen(27/11)
Karlstad – AA Herrhagsgruppen(25/9)(27/11)
Karlstad – AA Lunchgruppen(19/9)(10/11)
Kristianstad-AA Hemgårdsgruppen (3/10)
Kristinehamn – AA Stora Boken(7/9)(2/11)
Kungsbacka- AA Västergruppen (2/10)(7/11)
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Kungälv – AA Kungälvsgruppen (8/9)
Kävlinge – AA Kävlingegruppen(2/10)
Köping- AA Centrumgruppen (1/9)(29/9)(8/11)
Ludvika – AA Ludvikagruppen(22/9)
Luleå - AA Varvsgruppen (19/10)
Lund – AA Centrumgruppen (19/9)(20/11)
Lund – AA Själbogruppen (26/10)
Löddeköpinge - AA Löddegruppen (16/10)
Malmö – AA Limhamnsgruppen (29/9)
Mellerud - AA Mellerudsgruppen (11/10)
Nora – AA Noragruppen (12/9)
Norrköping – AA Hagebygruppen (26/10)(27/11)
Nykvarn-AA Nykvarnsgruppen (29/9)(31/10)(30/11)
Nyköping AA Gästabudsgruppen (7/9)(6/11)
Nödinge – AA Alegruppen (3/10)(30/10)(27/11)
Olofström - AA Olofströmsgruppen (13/11)
Partille – AA Partillegruppen (2/10)
Piteå - Sinnesrogruppen (30/10)
Sala – AA Silvergruppen (31/10)
Simrishamn – AA Simrishamnsgruppen (23/10)
Skellefteå – AA Skelleftegruppen (15/9)
Staffanstorp – AA Staffanstorpsgruppen (10/10)(30/11)
Strängnäs – AA Strängnäsgruppen (4/9)(3/10)
Sundsvall-AA Skönsbergsgruppen (5/9)(7/11)
Timrå – AA Timrågruppen (16/10)
Umeå – AA Tegsgruppen(1/9)
Uppsala- AA Björkbackagruppen (22/9)
Uppsala- AA Fyrisgruppen (3/10)(9/11)
Vaxholm – AA Vaxholmsgruppen (14/9)
Visby – AA Gutegruppen (29/9)(25/10)
Västerås – AA Hammarbygruppen(1/9)
Västerås – AA Koppargruppen (21/9)
Ystad – AA Ystadgruppen (6/9)(24/10)
Ånge - Västra gruppen(30/10)
Ängelholm – AA Ängelholmsgruppen (27/11)
Östersund - AA Sjukhusgruppen (25/9)
STOCKHOLMSGRUPPER
AA Barn av vår tid-gruppen (21/11)
AA Brommagruppen (9/10)(3/11)
AA Ekerögruppen(11/9)(11/10)(13/11)
AA För kvinnan(6/11)
AA Globengruppen (18/9)(12/10)
AA Handengruppen (27/10)(31/10)
AA Hemmagruppen (2/10)(30/10)
AA Inre upplevelsegruppen (11/9)
AA Lunchgruppen Östermalm (18/9)
AA Nya Perspektiv (2/10)(16/11)
AA Rotebrogruppen (26/9)
AA Rågsvedsgruppen (29/9)
AA Soffgruppen (13/9)
AA Sofiagruppen(22/9)
AA Sollentunagruppen (9/10)
AA Tavastgruppen-Fredagsgruppen (21/11)
AA Till Verket Västerort (4/9)(1/11)
AA Tyresögruppen (27/11)
AA Täbygruppen (24/11)
AA Var morgon ny (11/9)
AA Vasa Lunch (21/9)(15/11)
AA Vasa Ny morgon (12/10)
AA Vällingbygruppen (30/10)

Servicebladet
AA Väsbygruppen (30/10)
AA Åkersbergagruppen (12/10)
KRETS
AA A-Kretsen (16/10)(20/11)
AA Eldkretsen (2/11)
AA Göteborgskretsen(3/10)(20/11)(29/11)
AA Krets 1 (22/9)
AA Krets 2 (25/9)(23/11)
AA Krets 3 (27/9)(27/11)
AA Krets 5 (18/9)(15/11)
AA Krets 6 (19/10)
AA Krets 7 (25/9)
AA Krets 8 (20/11)
AA Lundakretsen (25/9)
AA Malmökretsen (13/11)
AA Mittkretsen (23/11)
AA Västerbottenkretsen (13/11)
REGION
AA Södra Regionen(23/10)(15/11)
AA Östra Regionen (1/9)(25/9)(27/9)
AA Västra Regionen (23/11)
KONVENT
Eskilstunakonvent (17/10)
Gotlandskonvent (25/9)
Gullbranna (3/10)
Höstglödkonventet (26/9)
Sommarkonvent Helsingborg (28/9)
UTOMLANDS
Nerjo Nordico (21/11)
Privatpersoner
31 st
Övrigt
Kretsmöte Krets 5 (31/10)(28/11)
Servicekontoret Hatten (16-17/9)(25/11)
Östra regionen Servicedelegater (21/9)(29/10)

Från 1/1 till och med 30/11

har det totalt inkommit 1 294 189 kr i frivilliga
bidrag. Motsvarande tid 2016 inkom 1 333 012 kr, en
minskning med 38 323 kr.
År 2017 har varit ett mycket bra år för AA Sveriges centrala ekonomi. Det är flera faktorer som har
samverkat till detta. Utgivningen av tredje utgåvan av
Stora Boken har gett ett behövligt lyft i den under de
senaste årens vikande litteraturförsäljningen. Medlemmarnas egna bidrag som under 2016 gjorde ett rejält
lyft ser ut att under 2017 nästan nå samma nivå. Arbetet med att minska kostnader på Central Service har i
år varit mycket framgångsrik på kontoret, i Styrelsen,
FR och alla Kommittéer.
Det nya hyresavtalet och distributionen av litteraturförsäljningen genom tredje part ger först under
2018 full effekt på kostnadsminskningen. Dock står vi
under de kommande åren inför stora utmaningar där
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det behövs en välordnad ekonomi. Förutom löpande
utgifter, kommer personalbyte att ske och nya lokaler
behövs senast 30.de april 2019.
Kostnadsbesparingar i Central Service är även i fortsättningen ett riktmärke för alla som arbetar med
Central Service. För att AA centralt ska kunna leva
upp till Traditionerna 5 och 7 behövs det, förutom
kostnadsbesparingar, att litteraturförsäljningen inom
AA (idag sker ca 60% externt) även att de egna bidragen från medlemmarna ökar.
Att öka antalet prenumeranter på vår excellenta tidskrift Bulletinen är en annan väg för att göra AA mindre beroende av externa litteraturinköp.

Med gemensamma krafter kan Central Cervice även i framtiden ta sitt ansvar för ett
välfungerande AA
Förutom de bidrag som skickats in är all den service med tolftestegsarbete och information till allmänheten AA-medlemmar gör, regionalt och centralt, det
viktigaste och en förutsättning för AA Sverige. Förtroenderådet tackar ödmjukt för all servicevilja.
Vår Förtroendevalde Vän till AA, Olov Åkerman,
uttrycker sin tacksamhet över alla medlemmars villighet över att föra AA:s budskap vidare. Utan allt
stöd skulle inte de lidande alkoholisterna hitta till
AA. Han uppmuntrar alla att fortsätta med sitt engagemang att göra AA synligt och hoppas det blir en
möjlighet för nya medlemmar ta del av lösningen på
alkoholism.
Förtroenderådet
Önskar AA:s Gemenskap en riktigt God Jul och
Gott Nytt År.

Stort tack från Bokföraren till de
kassörer som

Betalar in frivilliga bidrag till PlusGiro
70 94 25-3 och skriver från vilken grupp bidraget
kommer från.
Vid betalning av fakturor använder Bankgiro
5783-9383 och anger faktura/OCR nummer.

Ni sparar in mycket tid!

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

