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Ingressen

AA, Anonyma Alkoholister är en gemenskap av män och kvinnor, som delar sina erfarenheter, sina förhoppningar och sin styrka med varandra för att söka lösa sitt gemensamma problem och hjälpa andra att tillfriskna
från alkoholism.
Det enda villkoret för medlemskap i AA är en önskan att sluta dricka.
AA kräver inga inträdes- eller medlemsavgifter. Vi är självförsörjande genom egna frivilliga bidrag. AA har
ingen anknytning till någon religion, politisk organisation eller institution, ej heller till annan rörelse av något slag. Vi deltar inte i offentliga debatter och framträder varken som förespråkare för eller motståndare till
något annat.
Vårt främsta syfte är att hålla oss nyktra och hjälpa andra alkoholister att uppnå nykterhet.
Copyright ©by A.A.Grapevine, Inc.
Återges med innehavarens tillstånd

AA:s Tolv Traditioner
Tradition 7

Tradition 1

Varje AA-grupp bör vara helt självförsörjande och
vägra ta emot ekonomiskt stöd utifrån.

Vår gemensamma välfärd bör komma i första hand,
personligt tillfrisknande beror på sammanhållningen
inom AA.

Tradition 8

Tradition 2

Anonyma Alkoholister bör för alltid förbli icke
professionella – men våra servicecentra kan anställa
personal för speciella uppgifter.

För vår grupp finns bara en högsta auktoritet – en
kärleksfull Gud, såsom Han kommer till uttryck i
vårt gemensamma gruppsamvete. Våra ledare är blott
betrodda tjänare – de styr inte.

Tradition 9
AA som sådant bör aldrig organiseras, men vi kan
tillsätta styrelser kommittéer för service – dessa är
direkt ansvariga inför dem de tjänar.

Tradition 3
Det enda villkoret för medlemskap i AA är en önskan att sluta dricka.

Tradition 10

Tradition 4

Anonyma Alkoholister tar aldrig ställning för eller
emot i yttre angelägenheter, alltså bör AA:s namn
aldrig dras in i offentliga tvister.

Varje grupp bör vara självstyrande – utom i angelägenheter som berör andra grupper eller AA som
helhet.

Tradition 11

Tradition 5
Varje grupp har endast ett huvudsyfte – att föra
budskapet vidare till de alkoholister, som fortfarande
lider.

Vår kontakt med allmänheten är baserad på rörelsens egen kraft snarare än på direkt propaganda. Vi
bör alltid iakttaga personlig anonymitet i förhållande
till press, radio och film

Tradition 6

Tradition 12
Anonymitet är den andliga grundvalen för våra
traditioner och påminner oss ständigt om att sätta
princip framför person.

En AA-grupp bör aldrig gå i borgen för, finansiera
eller låna sitt namn till närbesläktade sammanslutningar eller utomstående företag, annars kommer
problem med pengar, egendom och prestige att skilja
oss från vårt ursprungliga syfte.
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Riktlinjer för Konferensen

gång och välja nya medlemmar. Samma förhållande
gäller Föreningen AA i Sveriges styrelse.

Servicekonferensens syfte är att trygga kontinuiteten
och tillväxten i AA i Sverige inom ramen för De Tolv
Traditionerna.
Den årliga servicekonferensen har som mål att knyta
samman grupper, kretsar, regioner, Servicekontor och
Förtroenderåd samt att bli ett forum för utbyte av erfarenheter och idéer. Servicekonferensen kommer på
detta sätt att främja AA:s syfte att föra budskapet vidare till de alkoholister som fortfarande lider. Detta
sker genom de tre legaten: Tillfrisknande, enighet, service. Samtidigt tryggas härigenom en god tillväxt och
en större gemenskap. Servicekonferensen kom-mer
också att arbeta för ett närmare samarbete med AA
utanför vårt lands gränser.
Andra Traditionen säger att den enda auktoriteten i
AA är en älskande Gud som han kommer till uttryck i
vårt gemensamma gruppsamvete. Våra ledare är blott
betrodda tjänare, de styr inte. Denna tradition är grunden för all serviceverksamhet i AA, vare sig det gäller grupper, kretsar, regioner eller gemenskapen som
sådan.
Servicekonferensen utgår därför alltid ifrån gruppsamvetet. Den leder också tillbaka till gruppen, eftersom gruppen har det slutgiltiga ansvaret, inte bara för
att ta initiativ, utan också för att genomföra de beslut
som fattas av konferensen.
Servicekonferensen är det redskap genom vilket
gruppsamvetena i Sverige kan komma till uttryck i frågor som rör gemenskapen som helhet. Konferensen är
dessutom en garanti för att gemenskapen kommer att
fungera under alla förhållanden. Den är i själva verket
efterföljare till AA:s grundare och försäkrar fortsatt arbete inom ramen för De Tolv Traditionerna.
Som framgår av namnet är Servicekonferensen i första hand ett serviceorgan, inte AA i Sveriges ”regering”.
Dess beslut omfattar därför den service som AA tillhandahåller, särskilt den som administreras centralt.
Servicekonferensen vänder sig i första hand till Förtroenderådet, som är det ansvariga organet för att verkställa Servicekonferensens beslut, rekommendationer
och förslag. Ett beslut som fattas av konferensen med
enkel majoritet innebär en rekommendation till Förtroenderådet att vidtaga åtgärder. Beslut fattade med
2/3 majoritet är bindande för Förtroenderådet. Det är
endast i detta avseende som Servicekonferensen kan
uppträda som beslutande organ för AA i Sverige. I övrigt kan servicekonferensen endast komma med förslag, som det står gruppsamvetet fritt att godta eller
förkasta; men varje förslag från konferensen är ett uttryck för det gemensamma gruppsamvetet i Sverige
och därför bör tillmätas stor vikt.
Oavsett Förtroenderådets lagliga rättigheter som juridisk person kan, när synnerliga skäl förligger, Servicekonferensen med två tredjedels majoritet av samtliga
registrerade och röstberättigade deltagare i konferensen omorganisera Förtroenderådet och dess organ varvid Servicekonferensen kan begära medlemmars av-

Uppläggning och mål
Servicekonferensen består av tre grundläggande delar:
• Rapportering av föregående års serviceverksamhet.
Därvid bör särskild vikt läggas vid uppföljning av beslut i policyfrågor, fattade vid föregående Servicekonferens.
• En del av konferensen skall ägnas åt ett ingående
studium av konferensens huvudtema.
• Konferensen skall göra en översiktlig sammanfattning
av fattade beslut. Härav skall klart och tydligt framgå
hur konferensdeltagarna skall föra ut servicekonferensens beslut till grupper, kretsar och regioner.
Sammansättning
• Grupperna representeras genom ombud, servicedelegater. Servicedelegaterna utgör två tredjedelar av den
röstberättigade konferensen. Antalet röstberättigade
deltagare i konferensen är med fördel udda. Vid behov utökas antalet servicedelegater med en delegat för
att undvika jämviktslägen. Servicedelegaterna fördelas
regionvis beroende på antalet grupper i varje region
men ingen region skall ha mindre än två delegater och
ingen region fler än en tredjedel av samtliga delegater.
Konferensen fastställer, vid behov, preliminärt antalet
och/eller fördelningen av delegater till nästkommande
konferens.
Regionerna skall senast en månad före konferensen
lämna namnuppgift på sina representanter samt betala
in den fastställda deltagaravgiften till Servicekontoret.
• Förtroenderådets medlemmar är automatiskt medlemmar i konferensen. Är medlem i Förtroenderådet
förhindrad att delta i konferensen kan Förtroenderådet utse ersättare (suppleant). Suppleanter kan utgöra
högst en tredjedel av medlemmarna i Förtroenderådet.
• En röstberättigad representant för anställda, om
sådan(a) finns, deltar i konferensen.
• En representant från Bulletinen deltar utan rösträtt.
• Övriga deltagare och/eller inbjudna deltar utan rösträtt i konferensen.
Konferensen är beslutsmässig när minst två tredjedelar av de röstberättigade är församlade.
Om Servicedelegat uteblir från konferensen
Balansen i Servicekonferensen bygger på att delegaterna tillsammans har två tredjedels majoritet. Med
den nuvarande fördelningen skall FR och anställda ha 10
röster och servicedelegaterna 21 röster i konferensen.
Om FR deltar med endast åtta medlemmar behöver
servicedelegaterna endast 19 röster för att få ”säkerställd två tredjedels majoritet”, men om samtliga nio
från FR är närvarande (plus anställd) påverkas balansen till ”servicesidans fördel” om en delegat saknas.
I detta fall bör någon av de förtroendevalda avstå från
att delta i omröstningar. Förtroenderådet avgör själv
vilken som ska avstå från att rösta. Om FR inte kan
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enas avgör lotten vilken som ska avstå.
Regler för omröstning bör fastställas när konferensen
inleds och problem enligt ovan löses innan konferensarbetet börjar.
Observera att två delegater kan saknas utan att balansen rubbas när någon från FR inte deltar i omröstning.
Erinrar om att ledamot i FR som saknas (inte vald eller inte närvarande) bör ersättas med suppleant enligt
riktlinjer så att ”balansen” är rätt. FR bör, för närvarande, delta med nio röster i konferensen.

Val av ordförande och sekreterare
• Ordförande, vice ordförande och sekreterare för nästa års servicekonferens väljs bland de avgående regionrepresentanterna.
• Förslag till ordförande, vice ordförande och sekreterare för nästa års Servicekonferens skall avges vid konferensens öppnande.

Servicedelegaternas kvalifikationer
En servicedelegat bör ha minst fem års obruten nykterhet och vara aktiv i gemenskapen. Suppleanter bör
ha samma kvalifikationer.

Fastställande av huvudtema
Förslag till huvudtema för nästa års Servicekonferens
skall lämnas vid konferensens öppnande. Beslut skall
ske sista konferensdagens morgon.

Tjänstgöringsperiod
• En servicedelegat väljs av sin region för att tjäna under en period av tre år.
• Om en servicedelegat inte kan närvara vid en servicekonferens skall han/hon ersättas av en suppleant.
• En servicedelegats mandattid räknas från den 1 juli
till den 30 juni.
• En servicedelegat kan endast tjäna under totalt tre
år, oavsett om han/hon flyttar till en annan region eller
tidigare har deltagit i konferensen som suppleant.

Dagordning
Dagordningen fastställs av Förtroenderådet i samråd med konferensordföranden. Vid upprättandet av
dagordningen bör Förtroenderådet och konferensordföranden lägga särskild vikt vid policyfrågor, som
kvarstår olösta från tidigare konferenser eller har blivit
bordlagda.
Minst tre månader före Servicekonferensen skall en
preliminär dagordning sändas ut från Servicekontoret
till samtliga regioner, kretsar och grupper. Tillägg, förslag eller erinringar mot dagordningen skall vara inkomna till Förtroenderådet senast en månad därefter.
Motioner från enskilda, grupper, kretsar eller regioner
skall vara Servicekontoret tillhanda minst två månader
före konferensen.

Hur servicedelegater bör vara förberedda
• Ha ingående kännedom om den grundläggande AAlitteraturen. Dessutom bör han/hon ha ingående kunskap om AA:s uppbyggnad i Sverige samt kännedom
om hur Servicekonferensen arbetar.
• Noggrant studera dagordningen för Servicekonferensen. Diskutera frågorna på dagordningen i kretsarna
och i regionen, så att han/hon kommer till Servicekonferensen väl förberedd.
• Han/hon bör resa till Servicekonferensen i den övertygelsen att han/hon deltar med endast ett huvudsyfte
för ögonen, nämligen att göra det lättare att föra budskapet vidare till de alkoholister som fortfarande lider
och att hjälpa andra alkoholister att bibehålla sin nykterhet.

Valet skall äga rum sista konferensdagens morgon.
Föreligger flera förslag skall sluten omröstning ske.

Kostnader
För servicedelegatens deltagande uttages från regionerna en enhetlig avgift per representant, som fastställs av Förtroenderådet för varje år.
De faktiska kostnaderna, inklusive servicedelegatens
resor och uppehälle, betalas av Servicekontoret.
Utländska observatörer betalar dock själva sina kostnader.

Servicedelegatens arbete i regionen
• Servicedelegaterna bör snarast efter servicekonferensen rapportera till sin region och om möjligt besöka
samtliga kretsar i regionen och redogöra för bakgrunden till de beslut som servicekonferensen fattade.
• Servicedelegaterna bör även vara aktiv mellan servicekonferenserna och verka för att genomföra konferensens mål.
• Servicedelegaterna skriver en årsrapport till servicekonferensen om aktiviteterna i sin region.
Utländska observatörer
Till servicekonferensen bör inbjudas utländska observatörer, främst från de nordiska länderna.
Tid och plats
Servicekonferensen skall hållas inom fem månader efter senaste räkenskapsårets utgång.
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Dagordning

11 Genomgång av arbetsuppgifter till de olika		
utskotten:
* Motionerna
* FR förslag ändringar/tillägg till Riktlinjer för
Servicekonferensen
* Självförsörjningsprincipen
* AA i framtiden
* Koncepten enligt Servicehandboken
* Konferensens tema

Fredag 9 april kl 14.00
1 Förtroenderådet hälsar välkommen och öppnar
19:e Servicekonferensen.
De Tolv Traditionerna samt de Tolv Koncepten läses.
2 Fortsatt ledning av Konferensen överlämnas till
konferensordföranden. Riktlinjerna för Konferensen
samt Urkunden läses.

Lördag den 10 april, kl 09.00
12 I rampljuset:
* FR och dess kommittéer
* Internationella delegater
* Styrelsen för föreningen AA i Sverige
* Bulletinen
* Servicekontoret.

3 a) Inbjudna gäster hälsas välkomna
b) Konferensdeltagarna presenterar sig
c) Genomgång av röst- och beslutsförfarande
d) Justering av röstlängd samt deltagarförtecknig
4 a) Godkännande av kallelse samt dagordning
b) Val av två justeringsmän att jämte ordförande 		
justera protokollet
c) Val av två rösträknare

13 a) Ekonomisk redovisning
b) Revisorerna har ordet
14 a) Val av arrangör för Landsmötet 2011
b) Val av ledamöter i Förtroenderådet

5 Godkännande av protokoll från SK 2009
6 Övriga frågor anmäles. Inlämnas skriftligt till
sekreteraren senast fredag kl 15.00

15 Genomgång av arbetsuppgifter till de olika		
utskotten: Avrapportering i plenum på söndag.

7 Konferensens huvudtema:
Service – tacksamhet i handling.
Talare: Walle S, WSD, Solna

Söndag den 19 april, kl 09.00
16 Presentation av utskottens arbete samt beslut
och uttalande av Konferensen.

8 a) Namnförslag till ordförande, vice ordförande,
sekreterare och vice sekreterare till 20:e Service
konferensen (val § 17 a)
b) Förslag till huvudtema till 20:e Servicekonferensen (val § 17 b)
c) Förslag till arrangör av Landsmötet 2011
(val § 14 a)
d) Namnförslag: ledamöter till FR från Västra regio		
nen och AA i Sverige (val § 14 b)
e) FR förslag till ändringar/tillägg till Riktlinjer för
Servicekonferensen
f) FR förslag till tillägg i Arbetsbeskrivning för
servicedelegater
g) för diskussion i utskotten:
* självförsörjningsprincipen
* AA i framtiden

17 a) Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare
och vice sekreterare till 20:e Servicekonferensen
b) Val av huvudtema för 20:e Servicekonferensen
18 Övriga frågor besvaras
19 Godkännande av Förtroenderådets verksamhet
för 2009
20 Konferensdeltagarna får uttala sig om den 19:e
Servicekonferensen
21 Avslutningsanförande av Förtroenderådet

9 Rapporter
a) Regionerna
b) Förtroenderådet
c) Styrelsen för AA i Sverige
d) Världsservicedelegater
e) Nordiska delegater
10 Information från FR och kommittéerna
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RAPPORTER

Men allt är precis som det ska vara och vi fortsätter att
ta en dag i taget !
Erland, Luleå, servicedelegat och Anders W, Skellefteå,
servicedelegatsuppleant

Regioner

Övre Norra regionen

Övre Norra Regionen består av två kretsar: Krets 1:
Norrbotten samt krets 2: Västerbotten.
I regionen finns 29 grupper med varierande storlek
och aktivitet.
En grov uppskattning ger att det finns 300-400 AAmedlemmar som går på möten i regionen.
Utbytet mellan grupperna är begränsat på grund av de
långa avstånden, så krets- och regionmöten är viktiga
för att skapa samverkan mellan grupperna.
Under 2009 hölls 3 regionmöten, kretsmöten var det
4 stycken i krets 1 och 3 möten i krets 2.
Aktiviteter under året:
* Konvent i Umeå början februari
* Informationsseminarium i Luleå i april
* Storumankonventet i juni
* Midnattssolskonventet i Älvsbyn i juli
* Höstmötet i Skellefteå i september
Dessutom besökte ganska många deltagare från regionen AA:s landsmöte i Östersund.

•••••
Nedre Norra regionen

Ej inkommit någon rapport.

•••••
Mellersta regionen

Regionstyrelsen har bestått av Pelle ordförande, Rolle
sekreterare och Madeleine kassör. Posterna som v ordförande och v sekreterare och v kassör har varit obesatta.
För att få bukt med vakanser i styrelsen har en nomineringskommitté tillsatts, Dessutom har vi bildat en
informationskommitté för regionen.
Vid servicekonferensen 2009 deltog Tina från Gästrikland, AnnKatrin från Värmland och Leif från Dalarna.
Vår representant i Förtroenderådet är Helene.

Flera av konventen har planerats in kombinerat med
krets- och regionmöten för att öka deltagandet och intresset för dessa servicemöten.

Mellersta regionen har under 2009 haft 4 möten som
startat med gruppsamvetsmöte. Dessutom har vi haft
ett separat gruppsamvetsmöte. Vid dessa möten har
representanter från våra 4 kretsar (Hälsingland, Gästrikland, Dalarna och Värmland) deltagit. Våra möten
har fördelats på platser i de 4 olika kretarna. Vid de
2 senaste regionmötena har Urban från Dalarna varit
mötesordförande på grund av vår ordinarie ordförandes sjukdom.

Tjänare i regionen:
Regionen har fått en ny ordförande, Linda B, Luleå.
Peder, Ånäset är kassör och Roger A, Umeå är sekreterare.
Erland, Luleå är ny servicedelegat, Oddvar, Norrbyn är
vår andre delegat.
Anna-Lena, Norrbyn är regionens representant i förtroenderådet.
Tyvärr har i början av 2010 vissa av tjänarna beslutat
att avsäga sig sina uppdrag, så arbetet att hitta ersättare har påbörjats.

Våra kretsar har under året haft en stabil verksamhet,
sånär som på den omstartade kretsen i Hälsingland
som nu är på gång.
Pelle, ordförande och Leif servicedelegat

			

Föra budskapet vidare:
Inom regionen är det informationskommittén i Umeå
som är mest utvecklad och aktiv.
Man har mycket kontakter och är så väl etablerade
att man har återkommande informationer och är med
på schemat för vissa utbildningar för ex sjuksköterskor
och socionomer.
Även Storuman, Luleå, Skellefteå och några andra
grupper har en hel del informationsaktiviteter om än i
mindre organiserad form.

•••••

Östra regionen

Ej inkommit någon rapport.

•••••
Västra regionen
Ej inkommit någon rapport.

•••••

Sammanfattningsvis kan man säga att regionen fungerar bra, vi kan se viss tillväxt i antal möten och mötesdeltagare, främst i Umeå. Ekonomin är OK i både
region och kretsar.
Den återkommande utmaningen är att hitta (och
hitta rätt) tjänare till olika serviceuppdrag.

Södra regionen

Södra Regionen består av sex kretsar med ca. 81 grupper:
Lund 18 grupper - oför
Malmö 14 grupper (-1)
Skånska NV kretsen (Helsingborgstrakten)
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19 grupper - oför
Eldkretsen (gamla Kristianstad län) 12 grupper - oför
Ekkretsen (Blekinge) 6 grupper - oför
Sydostkretsen (Kronobergs samt Kalmar län)
10
grupper (-4)

att fler av oss i gemenskapen ska få uppleva glädjen
och den goda nykterheten i service.
Vi hoppas på, och arbetar för, förändring och förbättring, för ett bestående AA.
Sören F Ordf S Reg, Helena W SD, Gudrun F-J SD,
Per S SD, Tommy K SD

YPAA finns i Lund och Malmö. YPAA Kalmar har
uppgått i Centrumgruppen, Kalmar.
Omkring hälften av grupperna deltar aktivt i kretsarbetet. 10 grupper i Småland står utanför krets. Det
finns inga nya grupper. 5 grupper har upphört.
Regionmöten – Servicedelegaterna.
Vid fyra regionmöten 2009 (Ystad, Kristianstad, Klippan och Snogeholm) har samtliga kretsar varit representerade, med deltagande av många observatörer. Tre
SSD är tillsatta. Ny sekreterare är nominerad. En informationsansvarig har tillsatts, men vi saknar en SSD,
vice sekreterare och nomineringsansvarig. Försöken att
engagera YPAA har ännu inte lett till framgång, men
detta är ett viktigt arbete och skall fortgå. Södra Regionen har för närvarande en otillräcklig ekonomisk
reserv.
SD och SSD sammanträder före varje regionmöte
och har därutöver kontakt via mail och telefon. Samtliga SD inom regionen deltar i ”sina” kretsmöten och
besöker dessutom de grupper och kretsar som önskar
stöd eller information, eller där något speciellt förhållande påkallar uppmärksamhet.
Kretsarna
Inom hela regionen har arbetet med ”Vår gemensamma välfärd” påbörjats. I en krets finns en fungerande informationskommitté, men få informationer
har utförts på grund av brist på informatörer. Nu, när
vår informationsansvariga börjat arbeta, hoppas vi på
förändring och inspiration inom detta område. En av
kretsarna kämpar med deltagande av få grupper och
bristande servicevilja. Man arbetar här för att stödja
och inspirera mot förändring.
Grupper som står utanför krets
Det uppfattas som en stor förlust av information och
samhörighet att så många grupper står utanför kretsar och våra servicedelegater har därför fått i uppdrag
att framarbeta en strategi i arbetet med dessa grupper
(och även de grupper som ej aktivt deltar i kretsarna).
Målet är att få dessa grupper att ingå i en befintlig
krets, alternativt starta en ny krets.
Stormöten/konvent
Uppskattade stormöten har året hållits i Hällevik,
Gullbranna och Helsingborg, minikonvent i Oskarshamn och sponsorseminarium i Tomelilla.
Reflexioner över 2009 Vi inom Södra Region ser återigen AA:s svårigheter på flera plan. Nu måste vi hjälpas åt att stimulera våra AA-vänner till ökad aktivitet
i servicearbetet och att föra budskapet vidare till de
alkoholister som fortfarande lider. Vår heta önskan är
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Förtroenderådet

nande och service.

Medlemmar
Under verksamhetsåret 2009 har Förtroenderådet bestått av följande medlemmar.
Jan G, 		
Södra regionen
Sven R,
Västra regionen
Per-Ove O,
Östra regionen
Helen W,
Mellersta regionen
Sten H,
Nedre norra regionen
Anna-Lena L, Övre Norra regionen
Bodil L,
Representant för AA i Sverige (till 1/7 09)
Björn Isaksson, Vän till AA
Harry Månsus, Vän till AA

Nordiskt möte
AA i Sverige stod som arrangör av årets Nordiska möte
som hölls i Stockholm 4-5 juli.
I samband med detta hölls även ett nordiskt delegatmöte med representanter från Danmark, Finland,
Norge, Sapmi och Sverige.
Landsmötet
Nedre Norra arrangerade landsmötet 2009 i Östersund den 7-8 augusti
Förtroenderådet deltog i ett mycket välordnat och
välbesökt Landsmöte.

Förtroenderådet bör enlig konferensbeslut bestå av
sex regionrepresentanter samt tre vänner till AA. I
dagsläget saknas en vän till A.A.
Förtroenderådet har till sin hjälp haft följande:
• Servicekontoret
• Internationella delegater
• Styrelsen för föreningen AA i Sverige
• Bulletinen
• samt följande kommittéer:
- Ekonomikommittén
(FREK)
- Informationskommittén (FRIK)
- Litteraturkommitténn (FRLK)
- Nomineringskommittén (FRNK)
- Policykommittén,
(FRPK)
FR ser, med hjälp av PK, fortlöpande över kommittéernas arbetsbeskrivningar.
I kommittéerna finns det både god yrkes- och AAmässig kunskap.
Sammankallande i kommittéerna är medlem i FR
Möten
Förtroenderådet har haft sex ordinarie möten under
året. Dessa har hållits på Servicekontoret.
Extra möten har hållits i samband med Servicekonferensen samt på Landsmötet i Östersund.
WSD samt NSD har adjungerats in till vissa möten.

Servicemötet
Servicemötet hölls 8 november på Servicekontoret.
Vid mötet deltog FR, samtliga kommittéer, styrelsen
för föreningen AA i Sverige, Internationella delegater,
Bulletinen, regionordföranden samt anställda på Servicekontoret.
På mötet informerades bl a om
• Kommittéernas arbete
• Dagsläget för styrelsen för föreningen AA i Sverige,
Bulletinen och Servicekontoret
• WSD:s uppgifter
• Reflektioner kring AA:s centrala verksamhet nu och
i framtiden
• Vår gemensamma välfärd
Frågor som diskuterades i grupparbete var:
• Testseminarium. Hur kan Kyrkan och AA samarbeta
utan att sammanblandas
• Hur göra AA attraktivare ur servicesynpunkt.
Deltagarna delades upp i grupper, det var stor enighet bland deltagarna.
Samarbetet i den centrala serviceorganisationen liksom med gemenskapen i övrigt har fungerat bra.
Det finns även i år en viss oro hos FR över att det är
svårt att få tjänare till central service.

Viktiga händelser under året
• Nya hemsidan lanserades vid Servicekonferensen
• I februari hölls det årligen återkommande Förtroenderådsmötet där samtliga regionordföranden var inbjudna att delta i arbetet under helgen.
• Servicekonferensen 2009 hölls den 17-19 april på
Park in i Solna. Huvudtemat var Service - vårt ansvar
och framtid Konferensens huvuduppgifter var:
- Inkomna motioner
- Konferensens tema
- Personval - ND Stig A, Östra regionen.
- Riktlinjer för Landsmöte
- Vår gemensamma välfärd
- Riktlinjer för val av Internationella delegater
Inbjudna gäster från Danmark, Finland och Norge
deltog.
Konferensen hölls i sann AA anda av enighet, tillfrisk-

Förtroenderådet tackar ödmjukt alla er som har gjort
det möjligt att föra budskapet vidare till de alkoholister som fortfarande lider.
Förtroenderådet för AA i Sverige
Sven R, Ordf FR

•••••

Ekonomikommittén (FREK)

FREK består för närvarande av sammankallande
från FR.
Vid halvårsskiftet roterade Bodil L ut. Jan G efterträdde som sammankallande i FREK.
Genomgång av rörelsens kostnader och intäkter
har följts upp månadsvis och kvartalsvis.
Förslag har utarbetats till budget för 2010 och
överlämnats till FR.
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Jan G

•••••
Informationskommittén (FRIK)
Rapporten utsänds separat senare.
•••••
Litteraturkommittén (FRLK)

Litteraturkommittén har under året enbart bestått av
Helen W, FR.

•••••
Nomineringskommittén (FRNK)

FRNK består i dag av 2 st personer:
- sammankallande Per-Owe O. FR fr o m 2009-02-01
- Börje T. Östra Regionen. Adjungerad fr o m 200912 05, ordinarie inval sker i maj 2010
- Tjänare saknas från fem regioner.
Förfrågningar har sänts ut till resp Regions ordförande men inga namnförslag på tjänare har inkommit.
NK skall endast föreslå de bästa kandidater som står
att få för varje ledigt uppdrag. NK strävar efter att till
FR föreslå minst två lämpliga kandidater till varje ledig post som tjänare i Central service.
NK skall avlasta FR från ansvaret att se till att vakanser vederbörligen fylls med ledamöter och funktionärer med erforderlig nykterhet och stabilitet i AA
samt största möjliga kompetens för uppdraget.
NK:s förslag kommer i stor utsträckning att vara avgörande för AA:s serviceverksamhets framgång.
NK skall samverka med FR och övriga kommittéer
m m i syfte att få fram kravprofiler på de tjänare som
efterfrågas.
NK tar tacksamt emot förslag på tillfrågade kandidater och vädjar om hjälp från grupper, kretsar och regioner så att vi får en så bred förankring som möjligt.
NK skall ha rutiner för god framförhållning angående
ev vakanser i olika kommittéer (motsv.) och motverka s.k. ”kommittérally”.
För övrigt följer FRNK vad som står i:
Arbetsbeskrivning Förtroenderådets Nomineringskommitté (FRNK)
Per-Owe O., Sammankallande FRNK

Kommittén har under året haft 4 sammanträden.
—————

Styrelsen för föreningen AA i Sverige

Årsredovisning, förvaltnings- och verksamhetsberättelserna finns med som separata bilagor.
—————

Internationella delegater
ND

Har under året varit vakant, Stig A., Östra regionen,
tillträder fr o m 2010-01-01.
Helen W, FR och Stig A representerade AA i Sverige
vid nordiska delegatsmötet och nordiska temamötet
som båda hölls i Stockholm.

•••••
WSD/ESD

Världsservicedelegater under 2009 har varit Walle S och
Jan-Ola J.
Båda har deltagit i några förtroenderådsmöten som
adjungerade.
Jan Ola har deltagit i flera möten i södra regionen, samt
flera kretsmöten. Walle har deltagit i de flesta av östra
regionens möten under året och några kretsmöten.
Båda delegaterna var med på Landsmötet i augusti
i Östersund och ledde bl.a. ett möte med temat:
”Internationella delegater informerar”.
Walle och Jan-Ola inbjöds och deltog i Polens
35-årsfirande i augusti i Wroclaw.
Delegaterna deltog i Frankfurt på det femtonde
Europaservicemötet 23 – 25 oktober 2009.
Rapport härifrån finns i AA´s Serviceblad nr 1-2010
samt i arbetshäftet för SK 2010.
Walle S, Solna och Jan-Ola J, Lomma

•••••
Policykommittén (FRPK)
Policykommittén har bestått av följande medlemmar:
Anna-Lena L, FR och Övre norra regionen, sammankallande
Annika M, Södra regionen avgått våren 2009
Hans E, Östra regionen, avgått våren 2009
Åke S, Östra regionen
Inez S, Övre norra regionen, fr o m 2009-07-01
Gunnar L, Östra regionen, fr o m 2009-07-01
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MOTIONER
•••••

Motion 1

Hur hantera eventuellt jäv inom AA?
De nyktra alkoholister som utgör Anonyma Alkoholister i Sverige är ingen stor skara. De som tjänar på olika
poster i central och regional service känner ofta varandra. Det är ur denna begränsade grupp vi rekryterar
många av tjänarna till olika uppdrag och kommittéer.
Bland dessa förekommer av naturliga skäl många parrelationer.
Hur hanteras en situation där parterna inom en relation har information, kan rösta, eller på annat sätt
påverka en fråga utöver det vanliga? Kan vi räkna med
att detta sker grannlaga och korrekt i de flesta dylika
situationer? Är detta ens ett problem?
Jag vore tacksam får denna fråga diskuterad av SK
2010.
Gudrun SD Södra Regionen
Definition:
Jäv (Wikipedia; intressekonflikter)
Jäv är en situation där en beslutsfattare kan tänkas
vara partisk, eller en juridisk invändning mot en sådan
situation. Den som invändningen riktas mot är jävig.
Syftet är dubbelt: dels att hindra att sådant som inte
hör till saken får bestämma utgången, dels att hindra
att misstanke uppstår om att beslutet inte är fattat på
saklig grund.
•••••

Motion 2

Redovisning av frivilliga bidrag till AA i Sverige i
Servicebladet
I Servicebladet anges vilka AA-grupper som har
skänkt pengar till AA i Sverige samt vilka datum detta
har skett, men aldrig de belopp grupperna har skänkt.
Uppgifter om storlek på bidragen finns inte heller i
vår årsredovisning. Allt skall vara öppet i AA, så det är
orimligt att dessa belopp omges av sekretess. Beloppen
kan ju tvärtom många gånger vara en värdefull verifikation för en enskild grupp.
Med denna motion föreslår vi att servicekonferensen
ger i uppdrag till AA i Sverige att i Service-bladet samt
i kommande årsredovisningar ange vilka belopp som
AA i Sverige tar emot från varje enskild AA-grupp.
Ett enigt gruppsamvete ställer sig bakom motionen.
AA Sjuhäradskretsens möte i Borås 3 oktober 2009
AA Västra Regionen ställer sig efter omröstning vid
regionmöte i Borås 16 oktober bakom denna motion

Eftersom adresserna går till aa.se, bibehålls mottagarnas anonymitet. Det är även önskvärt att leda-möterna
i vår förenings styrelse utförligt presenteras på hemsidan och förses med e-postadresser enligt ovan.
Med denna motion föreslår vi att servicekonferensen
diskuterar möjligheten att förse tjänare i För-troenderådet, medlemmar i kommittéer samt ledamöterna i
vår förenings styrelse med personliga e-postadresser
och att dessa görs tillgängliga på vår gemensamma
hemsida.
Ett enigt gruppsamvete ställer sig bakom motionen.
AA Sjuhäradskretsens möte i Borås 3 oktober 2009
AA Västra Regionen ställer sig efter omröstning vid
regionmöte i Borås 16 oktober bakom denna motion
•••••

Motion 4

Kriterier för AA-grupp
I svenska AA-sammanhang hänvisas ofta till ett beslut
taget vid en nordamerikansk Servicekonferens om sex
kriterier som definierar en AA-grupp.
Med denna motion föreslår vi att den svenska servicekonferensen fattar ett eget beslut om att nämnda sex
kriterier även skall gälla för svenska AA-grupper.
Kriterierna är:
• Alla medlemmar i en grupp är alkoholister, och alla
alkoholister är kvalificerade för medlemskap.
• Som grupp är de helt och hållet självförsörjande.
• En grupps primära syfte är att hjälpa alkoholister att
tillfriskna med hjälp av de Tolv Stegen.
• Som grupp har de ingen anknytning till andra organisationer eller sammanslutningar.
• Som grupp har de inga åsikter i frågor som ligger
utanför det primära syftet.
• Som grupp är principerna för kontakter utåt baserade på attraktionsförmåga, snarare än på propa-ganda.
I kontakterna med press, radio och film (TV) bevarar
individerna sin anonymitet.
Ett enigt gruppsamvete ställer sig bakom motionen.
AA Sjuhäradskretsens möte i Borås 3 oktober 2009
AA Västra Regionen ställer sig efter omröstning vid
regionmöte i Borås 16 oktober bakom denna motion
•••••

Motion 5

•••••

Motion 3

rebefordrar inkommande post. Det verkar otidsenligt,
samtidigt som det är mycket enkelt att skapa e-postadresser enligt modellen nn@aa.se till samtliga tjänare
i FR, styrelse och kommittéer.

Personliga e-postadresser till varje central tjänare
Det är idag krångligt att kommunicera med våra tjänare i AA:s Förtroenderåd och i AA:s styrelse. All epost går först till servicekontoret, där en anställd vida-

”Outsourcing” av AA:s litteraturhantering
AA Göteborgskretsen motionerade till SK2009 om
att utreda möjligheten att lägga ut hantering (order,
distribution, fakturering) av AA:s litteratur på lämpligt företag som är specialiserat på detta. En sådant
”outsourcing” skulle sannolikt medföra betydande
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kostnadsbesparingar för AA samt resulte-ra i billigare
AA-litteratur.
Dåvarande Policykommitté gav sitt stöd till motionen
och ansåg att frågan skulle ”utredas med hän-syn både
till ekonomiska, praktiska och resursmässiga konsekvenser.”
FR gick emot PK:s rekommendation, och angav i sitt
yttrande till SK 2009: ”Frågan är inte aktuell att utredas, eftersom förslaget skulle ge allvarliga konsekvenser för AA i Sverige och omöjliggöra servicekontorets
existens.”
Vi förstår inte att FR kan hävda att frågan inte ens kan
anses vara aktuell att utredas. Motionen var, som alla
motioner, ställd till Servicekonferensen, och inte till
FR. Att FR dessutom – utan att redo-visa något som
helst underlag – ”vet” att förslaget omöjliggör servicekontorets existens är rent för-bluffande. Motionen
handlade om att begära in offerter, inte om att skrota
servicekontoret.
Med denna motion föreslår vi att servicekonferensen
på nytt tar ställning till att uppmana styrelsen för AA
i Sverige att begära in offerter på en alternativ, mer
tidsenlig och rationell lösning för AA:s litteraturhantering. Vi vädjar till konferensen deltagare att ärendet
behandlas seriöst och med ett öppet sinnelag.
Ett enigt gruppsamvete ställer sig bakom motionen.
AA Sjuhäradskretsens möte i Borås 3 oktober 2009
AA Västra Regionen ställer sig efter omröstning vid
regionmöte i Borås 16 oktober bakom denna motion
•••••

Motion 6

Studieutgåva av Stora Boken utan personliga berättelser
En av kretsens grupper motionerade till SK2009 om
en studieutgåva av Stora Boken. FR rekom-menderade
att motionen skulle avslås. FR:s yttrande baserade sig
emellertid enbart på spekulationer kring kostnader
och ev efterfrågan, utan att några fakta redovisades. Vi
menar att SK2009 därmed fick ett felaktigt beslutsunderlag.
Den grundläggande idén med studieutgåvan är att
ha samma sid- och radbrytningar som i nuvaran-de
Stora Boken. Tryckeriet har därför redan erforderligt
material i sitt system, endast smärre korri-geringar lär
behövas. Det handlar tryckmässigt inte om en nyproduktion, utan om en nedbantad version av en redan
befintlig bok. Vi föreslår att boken trycks med mjuka
pärmar för att ytterligare reducera kostnaden.
Den nya utgåvan ska inte ersätta dagens pocketutgåva, utan ska ses som ett komplement. Dagens pocket
fungerar dåligt vid studiemöten, då sid- och radbrytningar är annorlunda.

Med denna motion föreslår vi att servicekonferensen
ger i uppdrag åt Föreningen AA i Sverige att komplettera nuvarande bokutbud med en utgåva av Stora Boken utan personliga berättelser. Denna utgåva skall ha
samma sid- och radbrytningar som nuvarande Stora
Boken.
Ett enigt gruppsamvete ställer sig bakom motionen.
AA Sjuhäradskretsens möte i Borås 3 oktober 2009
AA Västra Regionen ställer sig efter omröstning vid
regionmöte i Borås 16 oktober bakom denna motion
•••••

Motion 7

Stora Boken som talbok på AA i Sveriges hemsida
En av kretsens grupper motionerade till SK2009 om
att Stora Boken Talbok skulle läggas upp på AA i Sveriges webbplats. Dåvarande Policykommitté fann inga
juridiska eller tekniska problem med en publicering
och tillstyrkte motionen. FR gick emot PK:s utlåtande
och rekommenderade avslag. Som skäl angav FR bl a
en kostnad för ”kopieringsskydd” på 50 000 kr. Dåvarande PK skrev: ”Enligt våra uppgifter kostar det några
hundralappar per månad att streama en mp3 ljudfil
som s.k. audio on demand. En streamad ljudfil kan inte
laddas ned utan bara lyssnas på via webben, jämför
med webbradio, och behöver därför inte kopieringsskyddas.”
Med denna motion vill vi att servicekonferensen åter
tar upp frågan om att publicera Stora Boken Talbok på
AA i Sveriges webbplats samt att FR den här gången
förser konferensens deltagare med ett korrekt beslutsunderlag. ”AA:s budskap är Stora Boken” står det i
”Vår gemensamma välfärd” som antogs av SK 2009.
Vår gemensamma webbplats gör det möjligt att enkelt
och billigt sprida AA:s budskap till ännu fler alkoholister.
Ett enigt gruppsamvete ställer sig bakom motionen.
AA Sjuhäradskretsens möte i Borås 3 oktober 2009
AA Västra Regionen ställer sig efter omröstning vid
regionmöte i Borås 16 oktober bakom denna motion
•••••

Motion 8

En bärande princip för ödmjukt tjänande inom AA
är rotationsprincipen
Idag är det inte ovanligt att tjänare i central service
(FR med kommittéer och styrelser) går direkt från det
ena tjänaruppdraget till det andra. När samma personer år efter år tjänar i central service finns en risk att
man urholkar tanken med rotationsprincipen.
Motionsställarna tror att det är viktigt för AA att rotationsprincipen hedras även om detta innebär temporära svårigheter att besätta vissa tjänaruppdrag.
Vi tror också att AA har ett ansvar att inte överutnyttja någons villighet till tjänande. Därför framhåller
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vi gärna vikten av den enskilde individens behov av
att ha ett uppehåll mellan uppdragen i central service.
Detta uppehåll kan skapa utrymme till återhämtning
på de sätt som ett arbete i programmet i lugn och ro
kan ge. Dessutom ges nya tjänare möjlighet att göra
service.
Undertecknade önskar att SK 2010 skall behandla
denna motion och komma med en rekommendation
om hur lång tid det bör gå från det att en tjänare i central service roterar ut till dess vederbörande kan rotera
in i ett nytt uppdrag i central service.
Anna H, Sofiagruppen Stockholm
Anders B, Mariagruppen Helsingborg
Kurt A, Råågruppen
Christer M, Hemsegruppen
Set A, Hemsegruppen
Jimmy S, Ekerögruppen
Gunder H, Ekerögruppen
•••••

Motion 9

Konferenskommitté i AA Sverige
Med syfte att bättre fullfölja riktlinjerna för Servicekonferensen, trygga kontinuiteten, tillväxten och säkerställa bästa förutsättningar för Servicekonferensen,
föreslår denna motion, att vi med amerikansk förebild*
tillsätter en Konferenskommitté i AA i Sverige. Nedan
föreslås förslag till riktlinjer för en sådan kommitté:
Kommitténs syften
Huvudsyftet är att säkerställa kontinuitet och utgöra
en bro för kunskap och erfarenheter mellan konferenserna och servicestrukturen. Kommittén kan och bör
samverka med alla berörda instanser inom AA.
Kommitténs uppgifter
• kommittén har inte beslutsrätt, den är rådgivande
• den stöttar och stärker konferensen genom att se till
att delegaterna är väl förberedda
• den förbereder viktiga ärenden inför konferensen
• följer den centrala serviceorganisationens arbete och
bevakar konferensens beslut
• samverkar med servicestrukturen mellan konferenserna för att underlätta kommunikationen mellan delegater och central service (FR)
• stötta konferenspresidiet och avlasta förtroenderåd
och servicekontor
• kommittén rapporterar skriftligen om sitt arbete
inför konferensen
• arbeta fram ett konferensprogram som fastställes av
Förtroenderådet i samråd med konferensordföranden
Kommittén bör bestå av minst tre tjänare
• Föregående års konferensordförande
• Kommande års konferensordförande
• AA-medlem med gedigna kunskaper om AA, AA:s
tre legat, principer och policyfrågor, samt god erfarenhet från service (medlemmen bör ha medverkat på

minst tre konferenser och haft olika tjänaruppdrag i
krets, region, förtroenderåd eller någon av förtroenderådets kommittéer). Medlemmen bör inte ha aktivt
uppdrag i förtroenderåd, styrelse eller kommitté.
Mandattid
• Konferensordförandens mandattid är 2 år, dvs man
roterar in i samband med val på SK och roterar ut två
år senare
• AA-medlemmens mandattid är 4 år
Val av AA-medlem i kommittén
Motionen föreslår att varje regions delegater nominerar en kandidat som de anser svarar upp till kravspecifikationen. Valet av tjänare görs på Servicekonferensens via s k tredjelegatsförfarande**.
Sammanträden
Kommittén bör sammanträda minst en gång i kvartalet. Konferenskommittén får protokoll, rapporter och
ekonomisk redovisning från förtroenderåd, kommittéer och föreningen. Kommittén ska även i god tid ta del
av inkomna motioner samt kommittérnas yttranden
till dessa. Vid minst ett sammanträde bör kommande
konferens precidium inbjudas. Kommittén är ansvarig
inför Konferensen som är dess uppdragsgivare.
-* I USA har Servicekonferensen elva konferenskommittér som mellan konferenserna arbetar med policy,
ekonomi, litteratur, information med mera (motsvarande förtroenderådets kommittéer). Fördelen med en
aktiv och levande ”konferensanda” mellan själva
Servicekonferenserna är uppenbar. AA i Sverige är för
litet för att till fullo följa detta, men vi har resurser
att börja med en Konferenskommitté vilket är ett gott
första steg.
** Läs mer om tredjelegatsförfarandet i The AA Service Manual ”What is Third Legacy Procedure?”
(texten kommer att översättas till svenska innan konferensen).
-Vi yrkar därför:
Att förslaget till riktlinjer för Konferenskommitté i AA
Sverige tillförs ”Riktlinjer för AA i Sverige” och tillämpas från och med SK 2011.
AA Östra regionens servicedelegater:
Marie H, Nina H, krets 1
Janne B, Bo P, krets 2
Niclas T, Susanne O, krets 3
Christer M, Tord K, krets 5
Åsa T, Janne J, krets 6
Ullamaj S, Stig N, krets 7
Lennart P, Ulla E, krets 8
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Annika M (fd WSD, FRPK)
David Å (fd Projektgruppen för AAs struktur, FRPK)
Frank R (presidiet SK2009)

Gunnar M (FRIK)
Hans E (x FRPK)
Hans F (presidiet SK2009, FRIK)
Jan-Erik L (ordförande AA Sjuhäradskretsen)
Jonas S (presidiet SK2009)
Margareta A (fd FRIK)
•••••

Motion 10

Med ökad transparens och tydlig information om
ekonomin kan AA öka intäkterna
Med jämna mellanrum får vi höra att de frivilliga bidragen inte räcker för att finansiera AAs servicekontor.
Senast hände detta i samband med att bok försäljningen gått ned under 2009. Samtidigt är informationen
om AA Sveriges ekonomi mycket knapphändig och
kommer endast ett litet fåtal förtroendevalda tjänare
till del, vilket bidrar till att många grupper inte förstår
vikten av att skicka överskott vidare.
Varför inte lägga ut kvartalsvisa redovisningar om
ekonomin på en lösenordsskyddad del av hemsidan?
Gärna med pedagogiska kommentarer om hur mycket
pengar som behövs varje månad och vad detta innebär
för bidrag från varje medlem.
Vidare vore det bra om alla grupper hade ett enhetligt
informationsblad om 60-30-10 principen och en kort
beskrivning om vad krets/region och servicekontoret
gör för sina pengar som kan läsas upp på möten. Hög
transparens och tydlig information om vad pengarna
går till är i alla sammanhang en grundförutsättning för
att människor ska vilja betala.
Susanne, Ulla E., Ulla S., Niclas, Åsa T,, Janne J., Stig,
Marie H. servicedelegater och servicedelegatssuppleanter
i Östra regionen

Motion 12

En tanke som har funnits i mitt huvud länge är att
kunskapen om nedan två frågor inte är så utbredd, så
det skulle kunna vara läge att diskutera tillsammans;
•
•

varför har AA riktlinjer och inte stadgar,
varför har man rekommendationer och inte paragrafer.

Jag har ingen susning om hur många motioner som har
inkommit och min tanke är att detta kan vara ett bra
tema för diskussion i arbetsutskotten
om tiden tillåter.
Om tiden inte tillåter skjuter vi det till en framtida SK!
Jan-Ola J, WSD

•••••

Motion 11

Ökad användning av hemsidan kan minska utskick
och sänka kostnader
Utskick per post utgör för alla föreningar en stor kostnad. I AA Sverige skickas en stort antal dokument
ut per post som skulle kunna göras tillgängliga för
medlemmar, representanter i krets, region och andra i
central service via hemsidan. Om olika protokoll och
dokument fanns tillgängliga digitalt på ett samlat ställe
skulle detta också underlätta för samtliga när man behöver gå tillbaka i protokoll etc. Förslaget är således att
man fortsättningsvis enbart skickar ut dokument till
personer som begär detta därför de inte har tillgång till
Internet och i övrigt gör alla dokument tillgängliga på
en lösenordsskyddad del av hemsidan.
Susanne, Ulla E., Ulla S., Niclas, Åsa T,, Janne J., Stig,
Marie H. servicedelegater och servicedelegatssuppleanter
i Östra regionen
•••••
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Rapport från det femtonde Europaservicemötet i Frankfurt, 23 - 25 oktober 2009
Tema: ”Recovery has no borders”

vara välförberedda.

Bakgrund och syfte
Europaservicemötets (ESM) främsta syfte är detsamma som för AA i övrigt, nämligen att föra budskapet vidare till de alkoholister som fortfarande
lider, vilket språk han/hon än talar. I riktlinjerna
framgår det att ESM är ett forum, där delegater
från olika europeiska länder delar sina erfarenheter, styrka och förhoppningar med varandra. ESM
kan även ge uttryck för Europas gruppsamvete.
Det första ESM mötet hölls i oktober 1981 i
Frankfurt, som en följd av en rekommendation
på det femte Världsservicemötet i Finland 1976.
ESM som kallas ett zonmöte, äger rum året mellan
Världsservicemötet och upprätthåller kontinuiteten. Zonmötena hålls på olika platser runt om
i världen och erbjuder forum för länder att dela
med sej av sina erfarenheter. Utöver ESM finns
zonmöte i Asien-Oceanien, Östeuropa, REDELA
(Latinamerika) och Sub-Sahara (Afrikanska).
I god tid före ESM skickar de deltagande delegaterna in en skriftlig rapport som beskriver strukturen och utvecklingen i AA i resp. land. Rapporten
ska innehålla följande huvudpunkter: litteratur, finans, antal grupper, allmän struktur, sponsring av
andra länder, webbsidor mm. Detta blir en ganska
diger lunta och finns hos WSD.

Kommittéer
1. Agenda / Policy / Admissions / Finance		
(Walle)
2. Literature Publishing / Media Communications
(Jan-Ola)
3. Working with others
Workshops
1. Service rotation (Walle)
2. Concept Three
3. Concept Twelve (Jan-Ola)
Temat för avslutningsmötet var “You are going to
find a new freedom and a new happiness” vilket
var öppet och gavs möjlighet att dela med sej av
den som så önskade.
Nästa ESM
Sist på söndagen användes till att planera för sextonde ESM 2011 i Frankfurt. Till ordförande valdes Jacek C från Polen och till att presentera detta
mötes arbete på WSM i Mexico City 2010 valdes
Jan-Ola J. Däri ingår även glädjen att få presentera
WSM 2010 arbete på nästa ESM 2011.
Walle höll sedan ett kärnfullt anförande som avslutning på mötet i Frankfurt.
För mera detaljerad info hänvisas till den rapport
som är planerad att komma ut i januari 2010.
December 2009
Jan-Ola J, Walle S

Alla möten hölle på engelska och det rekommenderas att alla delegater förstår engelska i såväl tal
som skriftlig form.
Rapport.
2009 deltog 38 delegater från 26 länder. Grönland
…. var representerade för första gången. Sverige
representerades av Walle S och Jan-Ola J.
Temat för årets möte var ”Recovery has no borders”. Ordförande för mötet var Ib Jensen från
Danmark och rapporten från WSM i New York
2008 hölls av Jacek C från Polen. Inledningstalen
som hölls finns i sin helhet i dokumentationen.
Under fredagskvällen fick varje land hålla en presentation av rapporten från sitt land. Görs oftast
av förstaårsdelegaten, i vårt fall av Jan-Ola.
Lördagen och lite under söndagen ägnades åt
arbete i och rapportering från kommittéer och
workshops. Alla delegater har redan i förväg blivit informerade om var de ska delta och förväntas
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Deltagarförteckning

Utskottsindelning

Servicedelegater:
Övre Norra: Erland N, Luleå (1), Anders W,
Skellefteå (1)
Nedre Norra: Pekka H Sandöverken (3); Elin H,
Sundsvall (1)
Mellersta: Ann-Katrin E, Arvika (2); Leif J, Ludvika (2), Urban P, Falun (1)
Östra: Janne B, Tumba (3); Lennart P, Västerås
(3); Niclas T, Lidingö (3); Christer M, Hemse
(2); Marie H, Handen (2); Ullamaj S, Burgsvik
(2); Åsa T, Norrköping (1)
Västra: Ulf F, Uddevalla (3); Lennart P, V Frölunda (3), Per W (2)
Södra: Helena W, Helsingborg (3); Gudrun F-J,
Åhus (3); Tommy K, Landskrona (2); Per S,
Växjö (2)

Utskott 1
Ordförande: Pekka H, Övre norra (3)
Sekreterare:
Per W, Västra (2)
Sekreterare 2: Per S, Södra (2)
Nyckelansvarig: Erland N, Övre norra (1)
Lennart P, Östra (3)
Urban P, Mellersta (1)
Harry Månsus FR
Gunnar M, Styrelsen för föreningen AA i Sverige
Gäst 1

Med rösträtt:

Förtroenderådet:
Jan G, Ystad; Sten H, Överhörnäs; Björn Isaksson, Norrköping; Harry Månsus, Järfälla; PerOwe O, Norrköping; Sven R Mariestad; Helen
W, Gävle.
Servicekontoret
Ann-Katrin Larsson, Nynäshamn
Utan rösträtt
Styrelsen för Föreningen AA i Sverige:
Gunnar M, Stockholm
Internationella delegater:
Walle S, Solna
Bulletinen:
Greger N, Stjärnsund
Inbjudna gäster:
Henry L P, Danmark
----------------------------------------Deltagare endast i sb med ekonomiska redovisningen
Ekonomiansvarig i styrelsen: Anders B, Råå
Revisorer
Bernt G, Föreningsvald revisor, Saltsjö-Boo
----------------------------------------Presidiet:
Ordförande: Jan-Ola J, Lomma
V ordförande: Sture M, Umeå
Sekreterare: Urban L, Norrtälje
Konferenssekreterare: Reine Johansson, Nacka

Utskott 2
Ordförande: Niclas T, Östra (3)
Sekreterare:
Christer M, Östra (2)
Sekreterare 2: Anders W, Övre norra (1)
Nyckelansvarig:Elin H, Nedre norra (1)
Lennart P, Västra (3)
Jan G, FR
Sven R, FR
Ann-Katrin Larsson, Servicekontoret
Gäst 2
Utskott 3
Ordförande: Ulf F, Västra (3)
Sekreterare:
Ann-Katrin E , Mellersta (2)
Sekreterare 2: Helen W, Södra (3)
Nyckelansvarig: Janne B, Östra (3)
Marie H, Östra (2)
Sten H, FR
Per-Owe O, FR
Gäst 3
Utskott 4
Ordförande:
Gudrun F-J, Södra (3)
Sekreterare:
Leif J, Mellersta (2)
Sekreterare 2: Ullamaj S, Östra (2)
Nyckelansvarig: Tommy K, Södra (2)
Åsa T, Östra (2)
Björn Isaksson, FR
Helen W, FR
Greger N, Bulletinen
Gäst 4
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År
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993

Servicekonferensernas tema

Tema
Service - tacksamhet i handling
Service – vårt ansvar och framtid
Vårt huvudsyfte
Villighet till förändring
Anonyma men inte osynliga
Att föra budskapet vidare
Enighet och Service
Ansvar
Förtroende
De Tre Legaten
De Tolv Principerna
Enighet och struktur
AA utan gränser
Vår gemensamma välfärd
En andlig gemenskap
Jag är ansvarig
Anonymiteten
Service – Rättighet och skyldighet samt 		
Fadderskap
1992 Gör det enkelt

Torsdag
- Kl 16.00

Preliminära hålltider

Fredag:
- Kl 10.00
- Kl 13.00
- Kl 14.00
- Kl 15.30 ca
- Kl 17.00
		
		
		
		
		
		
		
- Kl 18.00
- Kl 19.30
- Kl 21.00
- Kl 22.00

Presidiet samlas
FR och Presidiet samlas 		
Lunch
Konferensen öppnas
Kaffe
Presentation av
- FR förslag till ändringar/tillägg i 		
Riktlinjer för Servicekonferensen
- Tillägg till Servicedelegaternas 		
arbetsbeskrivning
- Diskussionsunderlag till
* Självförsörjningsprincipen
* AA i framtiden
Middag
Utskottsarbete
Kvällsfika
Öppet AA-möte

Lördag:
- Kl 09.00
- Kl 10.30 ca
- Kl 11.00
		
		

I rampljuset
Kaffe
Allmänt om Konferensen
- Ekonomiska redovisningen
Konferensen äger rum på Park Inn Hotell, Solna,
- Val enligt 14 a) - b)
från fredag 9 april kl 14.00 till söndag 11 april
- Genomgång av dagens uppgifter 		
senast kl 16.00.
till utskotten
Lokal: Wembley.
Lunch
OBS: Obligatorisk närvaro under hela konferensen. - Kl 13.00
- Kl 14.00
Utskottsarbete
Måltider
- Kl 15.30 ca Kaffe
I konferensavgiften ingår samtliga måltider
- Kl 18.00
Middag
fr o m lunch fredag t o m lunch söndag.
- Kl 21.00
Kvällsfika
Fredag lunch serveras mellan kl 13.00-14.00.
- Kl 22.00
Öppet AA-möte.
Incheckning
Incheckning äger rum efter kl 14.00.
Utcheckning
Utcheckning senast kl 12.00 söndag.
Avslutning
Konferensen beräknas vara avslutad söndag senast kl 16.00.

Söndag:
- Kl 09.00
		
- Kl 10.30 ca
- Kl 13.00
- Kl 14.30
- Kl 16.00
		

Reseräkning
Utlägg för resor i samband med konferensen
utbetalas av Servicekontoret mot inlämnande av
reseräkning.

18

- Presentation av utskottens arbete
- Val av presidiet SK2011
Kaffe
Lunch		
Konferensen avslutas.
FR + Presidiet samling för 			
avrapportering		

Förtroenderådets förslag till ändringar/tillägg i riktlinjer för Servicekonferensen

1.
Dagordning och uppläggning av SK
• FR hälsar välkommen: kort anförande med konferensens tema som grund
• Konferensens tema: Som talare = någon ur presidiet (ej någon utifrån)
• Avslutningsanförandet: Temat skall ligga som grund
(=röd tråd genom hela konferensen)
• Temaförslag: Presidiet tar fram förslag till nästa års
tema – detta skrivs in i dagordningen (SK godkänner
eller förkastar förslaget.)
Ojämna år = tema från senaste ESM; jämna år = tema
från senaste WSM.
WSD ansvarar för att informera presidiet om temat.
• Arrangör av nästa års Landsmöte: Presidiet kontrollera med regionen enligt turordningen. Skrivs in i
dagordningen.
• Nästa års SK: Datum skrivs in i dagordningen
• Justeringsmän: Bör väljas bland 3-års delegaterna.
2.
Hur hanteras motionerna
• Motion som varit uppe tidigare/eller likvärdig: Bör
inte tas upp igen förrän tidigast efter 3 år.
• Inkomna motioner: Någon ur presidiet inbjuds till
FR-mötet som behandlar inkomna motioner.
• Två typer av motioner: Information om de olika
typerna bör ingå i riktlinjerna:
Beslutsmotion – konferensen föreslås att ge rekommendationer eller beslut i frågan.
Beslutsmotionen bör avslutas med ett tydligt yrkande
– förslagsvis med en eller flera ”att”-satser.
Diskussionsmotion – konferensen föreslås att ta upp
frågan till diskussion
• Motioner överlämnas till konferensen: utan yttrande från FR
• Motioner som ej kommer att överlämnas till konferensen: läggs upp utan kommentarer på hemsidan.
• Motioner utan avsändare eller som innehåller
personangrepp och inte sätter princip före person:
behandlas inte. FR ger svar till motionsställaren.
3.
Presidiets uppläggning för SK
• Presidiet kollar med resp utskottsordförande så att
laptop finns i utskotten
• Kollar upp nästa års Landsmöte och tema
• Föreslår temat på nästa års SK
• Presidiet svarar för anförandet av konferensens
huvudtema
• Gör upp egen tidsplan för konferensen
• Gör upp utskottsindelning
• Gör upp preliminära hålltider
• Iordningsställer röstsedlar
• Svarar för deltagarlistan och kontakter med deltagarna och hotellet
• I riktlinjerna för Servicedelegater bör framgå att

man får vara beredd på att ställa upp ytterligare 1 år
(i det fall man blir invald i kommande års presidie)
• Presidiet ska svara för framtagandet av underlag till
arbetshäftet
• Presidiet ska svara för konferenssekreterarskapet
• Presidiet består av ordförande; vice ordförande,
sekreterare och vice sekreterare
• Presidiet tilldelas ett e-postkonto + Gruppforum i
Share Point
• Kommande presidie deltar vid FR:s uppföljningsmöte efter SK
• Arbetsbeskrivningen för presidiet
• Vid förfall av ordförande ska följande succession
gälla:
- I första hand: vice ordförande
- I andra hand: gå på föregående konferens valresultat bland 3-års delegaterna
- I tredje hand: någon i konferensen som inte har
rösträtt
4.
Protokoll m m
• Protokoll:
- ska vara justerat senast 2 veckor efter konferensens slut
- läggs upp på hemsidan
- skickas ut till samtliga konferensdeltagare
• Serviceblad: specialnummer av servicebladet ”Rekommendationer och beslut av konferensen” skickas
ut till samtliga grupper, kretsar och regioner.

Förtroendeådets förslag till
Arbetsbeskrivning för Presidiet vid
Servicekonferensen

Servicekonferensen väljer presidiet, bland deltagande
3-årsdelegater, för nästkommande servicekonferens.
Presidiet består av:
• Ordförande
• Vice ordförande
• Sekreterare
• Vice sekreterare
Arbetsuppgifter:
• Ansvarar för framtagandet av underlaget till arbetshäftet inför servicekonferensen
- Dagordning
- Motioner
- Tidsplan
- Utskottsindelning (inkl uppgiftsfördelning)
- Rapporter från FR och regionerna
- Röstsedlar
OBS: Arbetshäftet ska vara klart senast sista februari.
• Ansvarar för kontakter med deltagarna och hotellet
inför och under konferensen
• Leda konferensen enligt fastställd dagordning
• Ansvarar för protokollskrivandet under servicekonferensen
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• Ansvarar för att protokollet är undertecknat och
klart senast 14 dagar efter konferensens slut
• Ansvarar för presidiets tilldelade e-postkonto
• Hålla anförandet av konferensens huvudtema
• Kolla upp nästkommande års Landsmöte - ansvarig
region och tema
• Föreslår nästa års konferenstema
• Hålla kontakt med Förtroenderådet
• Delta i FR:s uppföljningsmöte (omedelbart efter
konferensens slut)
• Planeringsmöten (ca 4-5 st) inför konferensen –
förläggs i anslutning till FR-möten
• Skickar ut inbjudan

Förtroenderådets förslag till
tillägg i arbetsbeskrivning för
Servicedelegat

Tillägg till Tjänstgöringspriod (efter meningen ”Mandattiden är tre (3) år räknat från 1 juli till 30 juni.”):
Mandatperioden kan förlängas ytterligare ett (1)
år om servicedelegaten blir invald i kommande års
presidie.
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