Kapitel 7
Internationella delegater
Bakgrund/Syfte
AA Sverige deltar i det internationella samarbetet vid Nordiskt möte
(NM), Europeiskt servicemöte (ESM) och Världsservicemöte (WSM).
För att tillvarata detta samarbete och delta i internationella konferenser
väljs internationella delegater. Vid val av internationella delegater följer
AA Sverige de riktlinjer som utarbetats för det internationella samarbetet. Av dessa riktlinjer framgår dels kvalifikationerna för deltagande
länder dels de kvalifikationer som krävs av delegaterna samt hur inval
ska ske.
Arbetet i NM, ESM och WSM stöder utvecklingen av sunda servicestrukturer anpassade till möjligheter och behov i olika länder, likaså
utvecklande av service att nå alkoholisten genom kommunikation, litteratur, sponsorskap, information, sociala kontakter och institutionsarbete.
Det primära syftet är den samma som för all AA-aktivitet – att föra
budskapet vidare till de alkoholister som fortfarande lider, vem
han/hon än må vara, oavsett vilket språk han/hon talar.
Bemanning
Två världsservicedelegater (WSD) samt två nordiska delegater (ND)
bör tillsättas enligt rekommendationer från tidigare Världsservicemöte
respektive Riktlinjer för Nordiskt delegatmöte.
Mandattid
 Tillträdesdatum 1 januari, enligt rekommendationer från tidigare Världsservicemöte respektive Riktlinjer för Nordiskt delegatmöte.
 Mandattiden är högst fyra år – väljs så att mandattiderna överlappar varandra med två år.
 Rotationsprincipen är viktig enligt AA:s Traditioner liksom att
sponsra in nya till tjänaruppdrag.
Önskvärda kvalifikationer
 Internationella delegater ska ha minst 10 års obruten nykterhet i
AA.
 Behärska engelska i tal och skrift. Detta gäller främst WSD.
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 Mycket god kunskap om AA i sin helhet och särskilt de Tolv
Traditionerna, de Tolv Koncepten, Servicehandboken samt insikt
i AA:s historia.
 Internationella delegater ska ha varit servicedelegat, ha mångsidig
erfarenhet av allmän service i AA särskilt inom central service,
eller på annat sätt ha förvärvat exceptionellt god kunskap och
information om AA Sverige.
Arbetsuppgifter
 En ND och en WSD ingår som ledamot i Förtroenderådet.
 Representera AA Sverige enligt följande fördelning:
• WSD deltar i två Världsservicemöten, som äger rum vid
jämna årtal samt två Europaservicemöten, som äger rum
vid ojämna årtal. Båda delegaterna deltar samtidigt vid
dessa möten.
• ND deltar i Nordiskt möte samt ett temamöte som äger
rum varje år. Båda delegaterna deltar samtidigt vid dessa
möten.
• ND deltar vid vart och ett av de övriga nordiska ländernas
Servicekonferenser. Endast en delegat deltar vid respektive
servicekonferens.
 Informera till dessa möten om AA Sverige samt lämna
noggranna rapporter från mötena.
 Delta löpande i erfarenhetsutvecklingen och samarbetet med de
övriga länderna, mellan mötena.
 Samtliga delegater deltar vid Sveriges Servicekonferens,
Landsmöte och Servicemöte.
 Besöka samtliga regioner för att informera och inhämta
information.
 Vidarebefordra det material som är till gagn för AA Sverige.
 Fungera som resurs utåt då AA Sverige söker upplysningar eller
råd i olika angelägenheter.
 Via Servicebladet och AA:s hemsida vidarebefordra rapporter
och information.
 Verka för att AA Sverige genom bidrag till Internationella
Litteraturfonden eller på annat lämpligt sätt, sponsrar andra
länder.
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Val av Internationell delegat
Förtroenderådets Nomineringskommitté skickar löpande, via Servicebladet och på AA:s hemsida, information om att Internationell delegat
står i tur att väljas. Senast den 1 januari ska förslagen vara inkomna till
Förtroenderådets Nomineringskommitté från regionen samt Internationella delegater för att komma i fråga. Servicedelegat kan inte föreslås
till central service förrän ett år efter avslutat uppdrag som servicedelegat.
En ND och en WSD roterar, under sitt andra och tredje år in, som
ledamöter i Förtroenderådet.
Nomineringsprocedur
Den som är intresserad av att bli Internationell delegat och anser sig ha
de kvalifikationer som krävs, börjar med att berätta detta på ett praktiskt möte i sin hemgrupp.
Därefter deltar han/hon på ett Krets/regionmöte och presenterar
sig.
Om namnet stöds, skriver han/hon ned en presentation av sig själv,
med en beskrivning av sin nykterhet i AA, serviceuppdrag i AA och
utbildning/yrkeserfarenhet.
Regionen skickar in namnförslaget tillsammans med presentationen
till Förtroenderådets Nomineringskommitté.
De Internationella delegaterna och Förtroenderådet kan själva också
föreslå en ny medlem, som då skickar in en beskrivning av sin nykterhet
i AA, serviceuppdrag i AA och utbildning/yrkeserfarenhet, till Förtroenderådets Nomineringskommitté. Förtroenderådets Nomineringskommitté går tillsammans med de Internationella delegaterna igenom
alla förslag, intervjuar kandidaterna och rekommenderar den kandidat
som anses ha de bästa kvalifikationerna, till Förtroenderådet för godkännande. Förtroenderådet presenterar förslaget på Servicekonferensen
för inval.
Om Servicekonferensen inte skulle godkänna en kandidat till Internationell delegat, måste invalsproceduren göras om och ny kandidat
presenteras på följande Servicekonferens. Servicekonferensen kan inte
komma med egna förslag till Internationell delegat.
Budgetäskande
Senast 1 oktober till Förtroenderådets Ekonomikommitté lämna
budgetäskande för det kommande verksamhetsåret.
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