Kapitel 1
Kort historiebeskrivning AA Sverige
Nedanstående text är utdrag ur boken AA:s historia i Sverige från begynnelsen fram till 2012 (utgåva 2013).
Den första AA-gruppen i Sverige, som med säkerhet kan betecknas som
traditionsenlig är Centralgruppen, som bildades 1956 i Stockholm.
Centralgruppen flyttade in i lokaler på Kristinehovs Malmgård på Söder i Stockholm. Denna grupp, som senare bytte namn till Malmgårdsgruppen, finns fortfarande kvar på samma plats. Malmgårdsgruppen företräder således en unik kontinuitet genom sex decennier av AA:s
historia i Sverige.
Centralkommittén (CK), som var ett samarbetsorgan för grupperna,
bildades 1961. CK fick stor betydelse för att AA i Sverige tidigt kom
att hållas strikt traditionsenligt.
Frågan om ett servicekontor togs upp i slutet av 1960-talet. I oktober 1971 beslutade CK att hyra en kontorslokal i Stockholm. Ett Servicekontor, som bestod av ett möblerat rum med tillgång till telefon,
öppnades 1972 och bemannades på frivillig väg.
I mars 1972 tillsatte CK en arbetsgrupp som fick ansvar för planering av utgivningen av Stora Boken. Genom personliga kontakter vid
Världsservicemötet (WSM) hösten 1972 lyckades man få A.A.W.S. Inc
(dvs det amerikanska förlaget) att ge ett lån på $ 5000, vilket motsvarade ca 2/3 av tryckningskostnaderna. Resterande del täcktes av personliga lån från medlemmarna. Lånen från medlemmarna efterskänktes
sedan inom ramen för rekommendationerna om frivilliga bidrag. Den
ideella föreningen AA-Förlaget bildades för utgivningen av Stora
Boken. ”Alcoholics Anonymous” översattes till svenska och trycktes i
2000 exemplar 1974.
Denna första upplaga kom att räcka i tio år.
Den sista avbetalningen på lånet till A.A.W.S. Inc. gjordes 1984.
Det utökade antalet grupper medförde att det började bli tungrott
med ett system där varje AA-grupp utsåg representanter direkt till CK.
Frågan uppkom därför om en indelning i landet i distrikt. Eftersom AAgrupperna var mycket ojämnt fördelade geografiskt, kunde det inte bli
fråga om någon rikstäckande indelning. Distriktsindelningen fick därför
utgå från var de befintliga grupperna låg.
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Distriktsindelningen beslutades vid CK:s årsmöte i mars 1981 och
började fungera ett år senare vid årsmötet i februari 1982.
CK bestod länge av bara tre distrikt. Först år 1986 tillkom ett fjärde
distrikt, som kallades det norra och som på papperet representerade
hela Sverige norr om Uppsala. AA i Sverige fick tidigt goda personliga
kontakter med G.S.O. i New York och en officiell observatör för AA i
Sverige deltog 1963 vid Servicekonferensen för USA och Canada. AA
i Sverige fick en inbjudan och deltog vid WSM som hölls i New York
1972. Ett stort problem med WSM 1972 och många år framöver var
kostnaderna för delegaternas resor. Problemet löstes genom att CK inrättade en särskild resefond, dit grupper och enskilda medlemmar, som
ville stödja det internationella utbytet, kunde sända frivilliga bidrag.
AA i Sverige har deltagit i samtliga WSM sedan 1972.
Även det nordiska utbytet utvecklades vid samma tid. Med början
1971 hölls varje år en Skandinavisk AA-träff (fr o m 1974 kallad för
Nordisk AA-träff). De första träffarna hölls i Sverige. Det var först på
80-talet som de Nordiska mötena började alternera mellan länderna.
Förutom de Nordiska AA-träffarna skedde ett utbyte av observatörer
vid respektive lands CK möten/Servicekonferenser.
Året 1985 framstår som det år då AA i Sverige fick sitt definitiva
genombrott. Dessförinnan hade AA i Sverige vuxit långsamt. I början
på 1980-talet fanns drygt 20 svensktalande grupper. När den s.k. Minnesotabehandlingen introducerades började en tid med stark tillväxt för
AA i Sverige. Antalet AA-grupper ökade från slutet av 1985 till slutet
av 1989 från 68 till 260 AA-grupper. Behandlingshemmen blev storkonsumenter av AA-litteratur. Det stod i detta läge klart att AA inte
kunde bedriva en ekonomisk verksamhet av denna omfattning. AAFörlaget organiserades som en juridisk person i form av en ideell förening. Detta innebar att AA-Förlaget fick särskilda stadgar och en i förhållande till myndigheterna icke-anonym styrelse. Servicekontoret bemannades med en avlönad deltidstjänst.
Behovet av en ny struktur blev allt mer uppenbar under den här
perioden. Vid CK-mötet i maj 1989 tillsattes en kommitté med uppdrag att utarbeta ett förslag till ny servicestruktur. I november samma
år lade kommittén fram ett principförslag till hur den nya strukturen
skulle kunna se ut. Enligt förslaget skulle CK avskaffas och efter internationell förebild ersättas av en årlig Servicekonferens och ett Förtroenderåd. Principförslaget antogs av CK 1990.
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Det absolut sista CK-mötet hölls 1991. Vid mötet beslutade CK att
upplösa sig självt. Det slutliga förslaget till ny struktur antogs av Sveriges första Servicekonferens 1992. Den nya servicestrukturen var det
mest genomgripande som hänt på serviceområdet inom AA i Sverige
under dess historia. Vidare skulle distrikten i fortsättningen kallas för
regioner och efterhand delas in i kretsar. Principförslaget antogs av CK
1990.
CK-mötena hade kombinerats med AA-träffar. Som en följd av att
CK avskaffades upphörde de tre årliga AA-träffarna och ersattes av ett
årligt landsmöte, som arrangerades av någon av regionerna. Västra
regionen arrangerade AA i Sveriges första landsmöte 1992.
Vår centrala service drabbades av allvarliga problem 1998. Ett nytt
Förtroenderåd tillsattes av Servicekonferensen året därpå. Samma konferens beslutade att AA i Sverige, så nära som möjligt, skall tillämpa
principer och erfarenheter som finns beskrivna i ”Twelve Concepts for
World Service”. Det nyvalda Förtroenderådet tillsatte en projektgrupp
för ändamålet.
Servicekonferensen 2001 beslutade, enligt projektgruppens förslag,
att Förtroenderådet ska ha rättsligt grundat ansvar för gemenskapens
centrala serviceverksamhet och att det ska företräda den svenska AAgemenskapen gentemot samhället. Ideella föreningen ”AA-Förlaget”
bytte namn till ”Föreningen AA i Sverige”. Nya stadgar för föreningen
antogs och godkändes av konferensen 2002.
Vid Servicekonferensen 2005 fastställdes AA i Sveriges födelsedag
till den 27 mars 1956. I samband med landsmötet i Karlstad i augusti
2006 firade AA i Sverige 50-års jubileum. Deltagarantalet var rekordstort, ca 1000 personer, däribland inbjudna gäster från Storbritannien
och från G.S.O. i New York.
Under 2009 påbörjades i samarbete med AA i Norge och Finland
ett projekt för att skapa ett samiskt AA. Projektet blev lyckosamt och
representanter för den nybildade Samiska AA (Sapmi AA) deltog i det
Nordiska mötet i Stockholm 2009. Stora Boken på samiska trycktes i
USA 2010 och presenterades vid ett informationsmöte med Sapmi AA
i Karasjok i Nordnorge samma år.
Under 2000-talet har antalet AA-grupper i stort sett varit oförändrat. Idag (december 2014) finns ca 470 AA-grupper, fördelade på

sex regioner.
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