Appendix B
Ett beslut
Föreslaget av Bill W och antaget vid AA:s 20-årsjubilerande konvent 1955 (detta beslut
tillåter The General Service Conference att handla på Anonyma Alkoholisters vägnar och bli
dess grundares efterträdare).
Vi, deltagare i Anonyma Alkoholisters 20-årsjubilerande konvent, har samlats här i S:t Louis i
juli 1955 för att deklarera vår tro på att vår gemenskap nu har blivit myndig och är helt och
hållet beredd att axla full och bestående äganderätt till de tre legaten i vårt AA-arv –
tillfrisknandets, gemenskapens och servicens legat.
Vi tror att Anonyma Alkoholisters General Service Conference, såsom den skapades 1951 av
våra grundare, Doktor Bob och Bill W, och bemyndigades av de förtroendevalda i The
Alcoholic Foundation, nu har blivit helt och hållet i stånd att överta såväl ansvaret för AA:s
Tolv traditioner som vägledningen och kontrollen av vår organisations världsservice, såsom
den beskrivs i ”Tredje legatets handbok för världsservice”,1 nyligen reviderad av vår
överlevande medgrundare, Bill W,2 och av Anonyma Alkoholisters General Service Board.
Vi har också med gillande tagit del av Bill W:s förslag att AA:s General Service Conference
nu blir den permanenta efterträdaren till Anonyma Alkoholisters grundare och från dem ärver
alla deras tidigare plikter och särskilda ansvarsområden, så att för framtiden alla tänkbara
strävanden efter personlig prestige eller makt undviks och även att vår organisation förses
med de medel den behöver för att fungera varaktigt.
MÅ DET DÄRFÖR BESLUTAS att Anonyma Alkoholisters General Service Conference
från och med denna dag, den 3 juli 1955, blir beskyddare av Anonyma Alkoholisters
traditioner, varaktigt tar hand om vår organisations världsservice, blir gruppsamvetets röst i
hela vår gemenskap och den enda efterträdaren till våra grundare, Doktor Bob och Bill.
OCH MÅ DET VARA ENTYDIGT att varken Anonyma Alkoholisters Tolv traditioner eller
utfästelserna i artikel XII av konferensurkunden någonsin ska ändras eller få något tillägg av
The General Service Conference utan att godkännande först inhämtats från världens
registrerade AA-grupper (detta skulle innefatta alla AA-grupper som servicekontoren i hela
världen känner till).3 Dessa grupper ska på lämpligt sätt underrättas om varje förslag till
ändring och ska beviljas inte mindre än sex månaders betänketid för detta. Och innan någon
sådan åtgärd kan vidtas av konferensen, måste den först ha erhållit skriftligt medgivande inom
den föreskrivna tiden från åtminstone tre fjärdedelar av alla de registrerade grupper som
svarat på ett sådant förslag.
VIDARE GÄLLER att, som framgår av Artikel XII i konferensurkunden, konferensen binder
sig vid Anonyma Alkoholister på följande sätt:
att konferensen aldrig blir säte för rikedom eller makt,
att tillräckligt stort rörelsekapital och en lagom stor reserv är den kloka ekonomiska
principen,
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Heter numera AA:s servicehandbok.
Bill dog den 24 januari 1971.
3
Beslut: Det beslöts av 1976 års General Service Conference att även AA:s tolv steg skulle inräknas bland de
verktyg som för ändringar eller tillägg kräver godkännande av tre fjärdedelar av de svarande grupperna, om
några sådana förändringar eller några sådana tillägg skulle föreslås.
2

att ingen av konferensens ledamöter får en ställning som ger full bestämmanderätt
över någon av de andra,
att man kommer fram till alla viktiga beslut genom diskussion, omröstning och helst i
enighet,
att ingen av konferensens handlingar får straffa någon enskild eller ge upphov till
offentlig debatt,
att när Konferensen agerar i Anonyma Alkoholisters namn den aldrig får ägna sig åt
maktutövning samt
att konferensen liksom gemenskapen Anonyma Alkoholister, som konferensen tjänar,
alltid ska förbli demokratisk i tanke och handling.
( Detta beslut antogs av konventet med acklamation och av konferensen genom en formell
omröstning).
S:t Louis den 3 juli 1955.

