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Rapport från Nordiskt Temamö- Danmark uppgav att Konferens- och Serte Kirkenes, Norge 24-26 augusti vicestrukturen fungerar bra men konstaterar samtidigt att landet inte har kretsar/
2018.
Nordiska delegater från Norge, Danmark, Finland och Sverige träffades i
Kirkenes, Norge under Temat:
AA:s Konferens och Servicestrukturen väg till enighet.
Vi samlades i Pasvikdalen strax söder
om Kirkenes i nordligaste Norge, alldeles intill ryska gränsen.
Under lördagen redovisades Nordiska
länders arbete med tonvikt på Temat
AA:s Konferens och Servicestrukturen väg till enighet.
Merete, ND Norge hälsade oss alla välkomna och började med att berätta om
den Norska Servicestrukturen och hennes erfarenhet av detta jämfört med
andra nordiska länder.
AA Norges Tjenesteråds (FR) Servicekommitté kommer att lägga fram förslag för att definiera de olika tjänsterna
i denna struktur och hur kommunikation och samarbete kan ske under hela
året fram till och på konferensmötet i
mars / april. Vi måste utveckla detta
gemensamt inom våra traditioner och
koncept som bäst passar AA i Norge.
Kommittén kommer även att lägga
fram ett förslag om beskrivning i handboken AA Norge.
De danska, finska och svenska delegaterna berättade om sin praxis där
Servicehandboken kan laddas ner från
internet eller genom att kontakta Servicekontoret direkt.
Vi hade livliga diskussioner om strukturen i respektive land. Alla länder
kanske inte är lika konsekventa när det
gäller den upp och nedvända triangeln.
Sverige delade med sig av sin erfarenhet om hur viktigt det är sponsra in nya
i service och tillämpa rotationsprincipen.

regioner som liknar de andra Nordiska
länderna och under diskussionen framkom
det att strukturen på denna punkt fungerar på olika sätt mellan länderna.
Finland uppgav att Konferensen och Servicestrukturen samt viljan att agera med
detta varierade beroende på regionerna,
men att landet i allt högre grad har fokuserat på användningen och konstruktionen
av triangeln.
Hur går vi vidare med Nordiska samarbetet?
Kan Nordiska möte och temamöte slås
samman?
Danmark hade funderingar om att slå ihop
Temamötet med Nordiskt möte. Men vi
var ganska överens om att Temamötet ska
vara fristående, då vi ofta i lugn och ro kan
samtala och byta erfarenheter eftersom vi
då bara är Nordiska delegater som träffas
Hur ska vi sträva efter deltagandet i varandras Servicekonferenser? Frågan togs upp
med anledning av lågt deltagande vid respektive lands Konferenser. Ett problem är
att Konferenserna ofta infaller vid samma
tidpunkt.
Samtliga enades om att arbeta för att prioritera så att en delegat från vardera land
närvarar.
Ronald F och Jan J
Nordiska delegater

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

Rapport från Världservicemötet i
Durban, Sydafrika 7-11/10

Detta var den 25 WSM och det första i
Afrika. Vi var 75 delegater från 45 länder.
Tyvärr var det bara 10 kvinnor. Mötet hölls
på engelska och spanska, med simultantolkar, som gjorde ett mycket bra arbete.
Temat för mötet var ”Våra 12 traditioner:
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AA:s framtid i den moderna världen”. Vi arbetade
i kommittéer och Workshops, där våra olika utgångspunkter och erfarenheter blev till stor nytta. Frågorna vi arbetade med i kommittéerna var
Litteratur, Policyfrågor, Finansiering och tillstånd
och att arbeta med andra.
I Workshops diskuterade vi anonymiteten, Hur
ska vi kunna använda internet på ett förståndigt
sätt, sponsorskap, ledarskap.
Det var också olika föreläsningar om hur vi arbetar i AA i de olika länderna. Bland annat togs
kvinnors situation upp. I många länder är kvinnor
speciellt utsatta, och vågar inte gå på möten. Frågan var viktig, och mynnade ut i att de kvinnliga
delegaterna bildade ett nätverk för att sponsra de
länderna där kvinnor behöver stöd.
Sverige hade sponsrat tre länder, så de kunde
skicka delegater till mötet. Det var rörande att se
deras tacksamhet.
Sverige har också bidragit med pengar till den
Internationella litteraturfonden. Denna har tre
uppgifter:
1. Att ge lån till de länder som inte har råd att
själva ge ut stora boken.
2. Bekosta översättningar
3. Betala fraktkostnader för litteraturen.
Som en kuriositet kan nämnas att Sverige 1972
fick låna 5000 dollar för att kunna trycka Stora
Boken. 1984 gjordes den sista avbetalningen.
Att kunna få översättningar av Stora Boken på
sitt eget språk är mycket viktigt. Annars görs egna
översättningar, med egna tolkningar av boken,
och detta kan leda alldeles galet.
Efter fyra intensiva dagar, var tacksamheten stor
över att få vara en liten kugge i AA:s världsomfattande verksamhet.
Fler uppgifter finns i den rapport som vi har skrivit om Världservicemötet.
Christer M och Ewa B
Världsservicedelegater

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

Har din grupp
anmält in aktuella kontaktpersoner
till telejouren? Om inte anmäl in till
help@aa.se
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Viktigt
Kontrollera att din grupps alla uppgifter i möteslistan på www.aa.se stämmer.
Glöm inte att uppdatera gruppens postadress
e-posta service@aa.se för rättelser.

Kassörer

Använd PlusGiro: 70 94 25-3 för tradition 7
och Bulletinen.
Använd Bankgiro: 5783-9383 för fakturor,
glöm inte ange OCR/fakturanummer.
Viktigt med rätt e-postadress till gruppens
kassör så fakturor kommer rätt. Skicka uppdatering till ekadm@aa.se

Jag är ansvarig ...
Närhelst, varhelst någon ber
om hjälp, vill jag att AA alltid
ska finnas till hands,
och för det är jag ansvarig.

Information från Nomineringskommittén
Aktuellt behov central service:
Förtroenderådet
1 från Östra 1 Övre Norra
			
1 Nedre Norra
FRSoIK (fd FRIK)
2 st
Nomineringskommittén 1 st
Policykommittén
1 st
Telejourskommittén
2 st
Litteraturkommittén
4 st
Nordisk Delegat
1 st
Ekonomikommittén
2 st
Föreningen AA
1 st
Styrelsesuppleant
2 st
Arbetsbeskrivningar för de olika uppdragen finns i
Servicehandboken. Servicehandboken finns att läsa
under dokument på www.aa.se
Nomineringar och frågor om uppdrag skickas till
nominering@aa.se.
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FRIVILLIGA BIDRAG
Under tiden 1/9 2018–30/11 2018 har frivilliga
bidrag inkommit till Servicekontoret enligt
nedanstående sammanställning.
GRUPPER
Angered – AA Angered finsktalande (18/10)
Billingsfors – AA Billingsforsgruppen(5/11)
Borlänge – AA Hagagruppen (8/10)
Borlänge – AA Mjälgagruppen(3/9)
Borås – AA Boråsgruppen (11/9)(20/11)
Borås - AA Klintgruppen (6/11)
Ed - AA Edsgruppen (29/10)
Eksjö – AA Eksjö (26/10)
Eskilstuna – AA Carlagruppen (8/10)(6/11)
Eskilstuna – AA Thomasgruppen (29/10)
Falsterbo – AA Skanör/Falsterbogruppen (7/11*2)
Filipstad – Frihetsgruppen (17/9)
Grycksbo – AA Grycksbogruppen (2/10)
Göteborg – AA Centrumgruppen (2/11)
Göteborg – AA En dag i taget (15/10)(30/10)
Göteborg – AA Marklandsgruppen(1/10)(29/11)
Hallsberg – AA Tillfrisknandegruppen(1/10)
Halmstad – AA Tylögruppen (22/10)(20/11)
Helsingborg - AA Maria Lunchgruppen (6/11)
Hemse-AA (25/9)
Hässleholm - AA Snapphanegruppen (6/11)(27/11)
Höllviken – AA Höllvikengruppen(26/10)
Järpen – AA Järpengruppen(3/9)
Järvsö- AA Järvsöglädjen (21/9)
Jönköping AA Citygruppen (29/10)
Karlshamn - AA Karlshamnsgruppen (7/11)
Karlstad – AA Herrhagsgruppen(20/11)
Karlstad – AA Lunchgruppen(4/9)(29/10)
Karlstad – AA Stora boken-gruppen (29/10)
Karlskoga – AA Karlskogagruppen(12/10)
Katrineholm – AA Djulögruppen(10/10)
Knislinge – AA Knislingegruppen(26/10)
Kristianstad-AA Hemgårdsgruppen (12/9)(13/11)
Kristinehamn – AA Stora Boken(28/9)
Kumla – AA Kumlagruppen (15/10)
Kungsgården - AA Kungsgårdsgruppen (15/10)
(26/11)
Köping- AA Centrumgruppen (4/9)(23/11)
Landskrona – AA Landskronagruppen (3/9)(5/11)
Landskrona- AA-Stegguidesgruppen (7/9)(9/10)
Linköping – AA Tolvstegsgruppen (24/9)(26/11)
Lund – AA Centrumgruppen (19/10)
Malmö - Bergakungen (30/11)
Malmö – AA Centrumgruppen (2/10)(5/11)
Malmö – AA Sjömansgården (8/10)
Malå - AA Malågruppen (27/11)
Mariestad – AA Droppengruppen (10/9)
Mellerud - AA Mellerudsgruppen (15/10)
Norrköping-AA Borgsgruppen (29/11)
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Norrköping - AA Citygruppen (6/9)
Norrköping – AA Hagebygruppen (26/9)(26/10)
(23/11)
Norrköping. YPAA (3/5)
Nyköping AA Gästabudsgruppen (27/9)(23/11)
Sala – AA Silvergruppen (26/10)
Sandviken-AA Bruksgruppen (3/9)(13/11)
Skellefteå – AA Skelleftegruppen (24/9)
Skokloster AA Häggebygruppen (24/10)
Staffanstorp – AA Staffanstorpsgruppen (5/11)
Strängnäs – AA Strängnäsgruppen (4/9)(29/10)
Stöllet - Stölletgruppen (12/10)
Sundsvall-AA Skönsbergsgruppen (5/11)
Surahammar – AA Suragruppen (17/9)(23/11)
Timrå – AA Timrågruppen (10/9)
Ulricehamn – AA Bogesundsgruppen (20/9)
Umeå – AA Tegsgruppen(3/9)
Umeå – Det finns en lösning (14/11)(14/11)
Uppsala- AA Björkbackagruppen (28/9)
Vansbro – AA Dala-Järna gruppen (19/9)
Vaxholm – AA Vaxholmsgruppen (29/11)
Vetlanda – AA Centrumgruppen (25/9)
Vimmerby – AA Victoriagruppen(30/11)
Västerås – AA Hammarbygruppen(10/9)(14/11)
(30/11)
Västerås – AA Koppargruppen (17/9)(14/11)
Västerås - AA Skiljebogruppen (30/10)(30/11)
Åre – AA Åregruppen(12/10)
Åstorp - AA Åstorpsgruppen(22/11)
Ängelholm – AA Ängelholmsgruppen (7/9)
Örebro - AA Varbergagruppen (19/9)(28/11)
STOCKHOLMSGRUPPER
AA Bålstagruppen (10/10)
AA Divinity (19/11)
AA Ekerögruppen(10/9)(19/10)(19/11)
AA Fältgruppen (10/9)
AA Globengruppen (11/10)
AA Handengruppen (26/9)(1/10)
AA Inre upplevelsegruppen (7/9)
AA International group (10/9)(26/11)
AA Kryddgårdengruppen (19/9)
AA Lunchgruppen Östermalm (25/9)
AA Maria Kvällsgrupp (22/11)
AA Nya Perspektiv (4/9)(2/11)
AA Rissnegruppen (7/11)
AA Rotebrogruppen (7/9)
AA Sinnesrogruppen-Sumpan(29/10)
AA Soffgruppen (17/10)
AA Sollentunagruppen (27/11)
AA Solnagruppen(18/9)(24/9)
AA S:t Göransgruppen (17/9)
AA Tavastgruppen (12/11)
AA Tavastgruppen-Fredagsgruppen (14/11)
AA Till Verket Västerort (6/11)
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AA Tyresögruppen (4/9)
AA Vallentunagruppen (4/10)(6/11)
AA Vällingbygruppen (10/9)
AA Årstagruppen (7/11)
KRETS
AA Eldkretsen (5/11)
AA Göteborgskretsen(2/10)
AA Krets 2 (6/9)(19/9)(19/11)
AA Krets 6 (14/9)(8/10)(17/10)(9/11)
AA Krets 8 (11/9)(9/11)
AA Lundakretsen (19/9)
AA Malmökretsen (20/11)
AA NV Skånska Kretsen (12/11)
AA Norrbottenkretsen (3/9)
AA Västerbottenkretsen (6/11)
REGION
AA Mellersta regionen (26/11)
AA Östra regionen (12/9)(19/9)
KONVENT
Gullbranna (24/9)(26/10)
Landsmöte 2018 (10/9)
Helsingborgs-konventet (26/9)
UTOMLANDS
Fuengirolagruppen(10/11)
Nerja Nordico (22/11)
Torreveja (15/11)
Privatpersoner
48 st
Övrigt
AA 12 steg.se (22/10)
Kretsmöte Krets 5 (30/10)
Servicekontoret Hatten (16/9)(21/10)
Alikans vänner, Skanör-Falsterbo (4/9*2)( 7/11*2)
AA-mail (26/9)

Från 1/1 till och med 30/11 2018

har det totalt inkommit 1 170 738 kr i frivilliga bidrag. Motsvarande tid 2017 inkom 1 294 189 kr, en
minskning med 123 451 kr.
Även År 2018 har varit ett bra år för AA Sveriges centrala ekonomi. Det är försäljningen av nya Stora Boken
som bidrar till detta. Detta ger en välbehövlig buffert för
framtida utmaningar och möjligheter att föra AA s budskap vidare inom Sverige och att hjälpa till internationellt via Internationella bistånd- och litteraturfonden.
Distributionen av litteraturförsäljningen genom
tredje part har fallit väl ut och en utvärdering kommer att göras under våren 2019. Genom deltagandet
på olika evenemang försöker vi att sprida kännedom
om vår litteratur bland allmänheten och personer i
kommunala, regionala och statliga myndigheter.
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Hyresavtalet för nuvarande lokaler har av hyresvärden förlängts till 30 september 2020.
Det har skett förändringar bland personalen på Servicekontoret under året. Reine slutade sin anställning den sista augusti. En provanställning har pågått
sedan 1 juli och förhandlingar om fast anställning
för en halvtidstjänst sker under december månad.
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 65% externt) ökar och att den nedåtgående
trenden av egna bidragen från medlemmarna bryts.
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 Service 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 lokalt, 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.

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

