Kapitel 10
Bulletinen
Bakgrund/Historik
Våren 1944 beslöt sex medlemmar från AA New York, fyra kvinnor
och två män, att försöka ge ut ett nyhetsbrev för New York City AA.
När idén presenterades för Bill W, noterade han att AA med all säkerhet skulle behöva en skrift i en snar framtid. Han uppmuntrade de sex
medlemmarna att utveckla sitt projekt. Nyhetsbrevet fick titeln Box
459. Senare blev namnet Grapevine officiellt.
Syftet då var att i första hand distribuera skriften till de alkoholister
som var amerikanska soldater i främmande land, under Andra Världskriget. De kallade magasinet ”Meeting in print”. Grapevine utvecklades
till att bli en skrift som fick efterföljare i många länder.
Bill W skrev flitigt artiklar ända fram till 1970-talet. Dessa artiklar
finns samlade och publicerade i boken Language of the Heart (svenska
utgåvan Hjärtats språk). Bill sa ofta att Grapevine var en ”mirror of the
Fellowship” och ”forum for debate”.
Uppgifter hämtade ur boken 70 Years of Growth, utgiven 2005 av
A.A. World Services, Inc.
Historien om AA i Sveriges skrift, Bulletinen, börjar då Axel S, 19571958, gav ut bladet Glimtar. Den traditionen återupptogs 1971, under
namnet Box 16387 (inspirerat av den amerikanska titeln), med undertiteln Bulletin nr....
Då utgavs 8 nr/år. Senare 6 nr/år. De första åren skrevs medlemsbladet
på maskin och kopierades på A4-format. 1974 började den tryckas i
nuvarande format, A5, med Grapevine som förebild. Namnet ändrades
då formellt från Box 16387 till AA Bulletinen. En period i slutet 1990talet, lades utgivningen ner. I början av 2000-talet återupptogs utgivningen. ”Bullen” kallas populärt ”Mötet mellan mötena”.
De flesta uppgifterna om Bulletinen är hämtade ur boken AA:s
historia i Sverige fram till 2012.
Arbetsbeskrivning
Arbetsbeskrivningen grundar sig på texten, gällande Grapevine, koncept 11 ur Tolv koncept för service.
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Ändamål och syfte
Bulletinens syfte är att föra AA:s budskap vidare och fungera som ett
”möte mellan mötena”. Redaktionens uppgift är att ge ut en tidskrift
med AA-mässigt innehåll och vara en röst åt den enskilde alkoholisten.
Förutom vanliga delningar kan det exempelvis ingå recensioner av AAlitteratur och referat från AA-konvent. Det ska tydligt framgå av
materialet som publiceras, att det uttrycker författarens egen erfarenhet. Redaktionen ansvarar för att skribenter får en bekräftelse på att
insänt material mottagits.
x Redaktionen har, efter erhållet tillstånd från The AA Grapevine, Inc., full frihet att använda översatta texter, illustrationer
och skämthistorier ur Grapevine.
x Varje nummer av Bulletinen ska innehålla Tolv Steg och Tolv
Traditioner samt uppgifter om AA-evenemang som finns publicerat på www.aa.se
x Bulletinen finansieras genom prenumerationsavgifter, inte av
hattpengar och kan bara distribueras av AA Sverige.
x Redaktionen ansvarar för marknadsföring, framställning och utgivning enligt fastställd produktionstidsplan och för en affärsrelation till sina prenumeranter.
x Bulletinen bör inte slås ihop med övrig verksamhet. Anledningen är verksamheternas helt olika karaktärer.
x Bulletinens produktion, utom tryckning, utförs i huvudsak ideellt av medlemmar i AA. Förtroenderådets fastställda arvode för
Bulletinen har redaktionen frihet att själv fördela.
Bemanning
x Bulletinen bör bestå av 3 - 6 medarbetare, varav en fungerar
som redaktör och sammankallande.
x Den som är intresserad av att ingå som medarbetare i Bulletinen
och tror sig kunna bidra till arbetet där, skickar in sin intresseanmälan direkt till Bulletinen.
x Bulletinen föreslår till Förtroenderådet sina egna medarbetare
för godkännande och inval.
x Bulletinens medarbetare är alltid ansvariga inför Förtroenderådet.
x Ansvarige utgivaren för Bulletinen är den kontorsansvarige vid
Servicekontoret.
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Mandattid
x Tillträdesdatum 1 juli.
x Mandattiden för medarbetarna är fyra år, men kan förlängas,
med tanke på att det krävs speciella kunskaper hos medarbetare
i Bulletinen.
x För att fylla uppkommen vakans, kan invald medarbetare ingå
som adjungerad i redaktionen före mandattiden, under en
period av maximalt tre månader.
Önskvärda kvalifikationer
x Redaktören ska ha minst fem års obruten nykterhet i AA och ha
goda erfarenheter av Traditioner/Koncept/Struktur, som garant
att skriften blir AA-mässig.
x Alla medarbetare bör ha god kunskap om AA i sin helhet.
x Andra önskvärda kunskaper bland redaktionsmedlemmarna: Erfarenhet av layout- och redigeringsprogram, allmän datorvana,
produktion, marknadsföring, policy och distribution av en tidskrift.
Redaktionsmöten
Hålls inför varje ny utgivning av Bulletinen. Minst ett gruppsamvetsmöte per år rekommenderas. Minnesanteckningar ska föras och
utan dröjsmål skickas till Förtroenderådet.
Budget
Senast 1 december, till Förtroenderådets Ekonomikommitté, lämna
budgetunderlag för det kommande verksamhetsåret.
Policyn är:
att följa upphandlingsföreskrifter för AA Sverige
att inte publicera personangrepp, politiska och religiösa synpunkter, kontaktannonser eller texter som inte är AArelaterade
att inte publicera plagierade delningar eller tidigare införda artiklar, utan att ange källan och helst datum för tidigare införande
att redaktionen har rätt att rubriksätta de insända texterna, ändra
en av skribenten föreslagen rubrik och lägga in ”puffar” och
bilder i texten
att bilder inte behöver ha textanknytning och att dessa hanteras
traditionsenligt
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att redaktionen vid redigering har rätt att förkorta långa texter
och ansvarar för att de blir lättförståeliga
att redaktionen inte har rätt att ändra i text så budskapet går förlorat eller artikelns andemening försvinner. Redaktionens uppgift är att ta kontakt med skribenten, som i möjligaste mån bör
få behålla sin personliga prägel på texten. Därför ska kontaktuppgifter bifogas varje textbidrag.
att redaktionen och Servicekontoret, anonymt behandlar skribenter och prenumeranter. Personuppgifter kan inte lämnas vidare utan medgivande. Endast signatur eller förnamn räcker
under det skrivna ordet. Bulletinens medarbetare, skribenter
och dess prenumeranter ska känna trygghet i AA:s anonymitetsprincip.
Copyright
Artiklar och övrigt innehåll i Bulletinen är copyright material tillhörigt
AA Sverige.
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