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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
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AA:s Tolv Traditioner
Tradition 1
Vår gemensamma välfärd bör komma i första hand, personligt tillfrisknande beror på sammanhållningen
inom AA.

Tradition 2
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 3
Det enda villkoret för medlemskap i AA är en önskan att sluta dricka.

Tradition 4
Varje grupp bör vara självstyrande – utom i angelägenheter som berör andra grupper eller AA som helhet.

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

Tradition 6
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.

Tradition 7
Varje AA-grupp bör vara helt självförsörjande och vägra ta emot ekonomiskt stöd utifrån.

Tradition 8
Anonyma Alkoholister bör för alltid förbli icke professionella – men våra servicecentra kan anställa personal för speciella uppgifter.

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 10
Anonyma Alkoholister tar aldrig ställning för eller emot i yttre angelägenheter, alltså bör AA:s namn aldrig
dras in i offentliga tvister.

Tradition 11
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 12
Anonymitet är den andliga grundvalen för våra traditioner och påminner oss ständigt om att sätta princip
framför person.
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Riktlinjer för Servicekonferensen
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 kommer 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 såsom 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:s i Sverige regering.
Dess beslut omfattar därför den service som AA tillhandahåller, särskilt den som administreras centralt.
Konferensen är inte ett organ i rättslig bemärkelse, den är inte en juridisk person. Det innebär att konferensen
inte kan agera i sammanhang som kräver en rättslig part, den kan, till exempel, inte ställas inför domstol eller
uppträda som målsägare eller arbetsgivare i något sammanhang.
Förtroenderådet är däremot juridisk person på grund av att det ingår i Föreningen AA i Sverige.
Det är Förtroenderådet som verkställer beslut i frågor som rör central service eller som kräver ett ansvarstagande inför samhället och lagstiftningen. Se stadgarna för Föreningen AA i Sverige.
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.
Men konferensen kan inte ta ansvar för sina beslut gentemot samhället, den resursen har endast Förtroenderådet. Därför har För-troenderådet vetorätt i konferensen, det kan helt enkelt vägra att verkställa ett beslut
med hänvisning till sitt ansvar inför lagen. Den här konstruktionen förefaller krånglig men har i verkligheten
den förtjänsten att konferensens parter måste söka en framkomlig väg som man kan enas om. Kan konferensen inte hitta en framkomlig väg så får man överge sin rätt att fatta beslut, enligt tredje konceptet, och låta
frågan gå till grupperna som har sista ordet.
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Oavsett Förtroenderådets lagliga rättigheter som juridisk person kan, när synnerliga skäl föreligger, Servicekonferensen med två tredjedels majoritet av samtliga registrerade och röstberättigade deltagare i konferensen
omorganisera Förtroenderådet och dess organ varvid Servicekonferensen kan begära medlemmars avgång och
välja nya medlemmar. Samma förhållande gäller Föreningen AA i Sveriges styrelse.
Förutom röstberättigade konferensdeltagare kan Förtroenderådet/konferenspresidium bjuda in andra tjänare/observatörer till den svenska konferensen, till exempel revisorer, representanter från andra länder och
speciella gäster.
Läs vidare i koncepten 6, 7 och 8 som alla behandlar konferensen.
Uppläggning och mål
Servicekonferensen består av följande grund-läggande delar:
•Rapportering av föregående års service-verksamhet. 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 huvud-tema.
•Eventuella förändringar av stadgarna för Föreningen AA i Sverige skall godkännas av Servicekonferensen
för att träda i kraft.
Upplösning av föreningen skall också god-kännas av konferensen som sedan beslutar om disposition av
eventuella överskotts-medel i den upplösta föreningen.
•Viss litteratur som distribueras genom Servicekontoret kan föreläggas konferensen för godkännande.
•Konferensen skall göra en översiktlig sammanfattning av fattade beslut. Härav skall klart och tydligt framgå
hur konferens-deltagarna skall föra ut servicekonferensens beslut till grupper, kretsar och regioner.
•Ett protokoll från konferensen sänds till alla grupper och konferensdeltagare
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 31 januari 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 anställ-da, om sådan 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.

5

Om en servicedelegat uteblir
Balansen i Servicekonferensen bygger på att delegaterna tillsammans har två tredjedels majoritet. Om
Förtroenderådet och anställda har nio röster, behöver servicedelegaterna endast 19 röster för att få säkerställd två tredjedels majoritet. I en situation då servicesidan har fördel, bör någon av de förtroendevalda
avstå från att delta i omröstningar. Förtroenderådet avgör självt vem som ska avstå från att rösta. Reglerna
för omröstning bör fastställas, när konferensen inleds och problem enligt ovan lösas, innan konferensarbetet börjar. Ledamot i Förtroenderådet som saknas (inte vald eller inte närvarande) bör ersättas med
suppleant, så att balansen blir rätt.
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.

Dagordning
Dagordningen fastställs av Förtroenderådet i samråd med konferensordföranden. Vid upprättandet bör
särskild vikt läggas vid policyfrågor, som kvarstår olösta från tidigare konferenser eller har blivit bordlagda. Dock hänvisas till det tredje konceptet, av vilket framgår, att Förtroenderådet kan välja vilka frågor
man vill ta till diskussion och beslut/rekommendation i konferensen.
Av koncept sex framgår, att ”Förtroenderådet har initiativet i frågor som rör policy och ekonomi”. (Se
även Flik 6.)
Minst 3 månader före servicekonferensen ska en preliminär dagordning sändas ut från servicekontoret till
samtliga servicedelegater, grupper, kretsar och regioner. Tillägg, förslag eller erinringar mot dagordningen
skall vara inkomna till Förtroenderådet senast en månad därefter.
I god tid före konferensen får deltagarna i konferensen kallelse med dagordning och arbetshäfte inför den
kommande konferensen.
Motioner
Motioner från enskilda, grupper, kretsar eller regioner skall vara Servicekontoret tillhanda senast 1 december året innan.
Val av ny medlem i Förtroenderådet och internationell delegat.
Förtroenderådet lämnar namnförslag.
Servicekonferensen kan endast godkänna eller förkasta förslagen.
Val av ordförande och sekreterare
• Ordförande, vice ordförande, sekreterare och vice sekreterare för nästa års service-konferens väljs
bland de avgående regionrepresentanterna.
• Förslag till ordförande, vice ordförande, sekreterare och vice sekreterare för nästa års servicekonferens
skall avges vid konferensens öppnande.
Valet skall äga rum sista konferensdagens morgon. Föreligger flera förslag skall sluten omröstning ske.
Dessa tjänare kallas ibland konferens-presidium och förbereder nästa konferens i samarbete med Förtroenderådet
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Val av arrangör av Landsmöte samt tema
Konferensen beslutar om arrangör av nästa års Landsmöte. Beslut skall ske under konferensens andra
dag
Kostnader
För servicedelegatens deltagande uttas 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.
Inbjudna utländska gäster betalar sina resekostnader, övriga kostnader betalas av Servicekontoret.
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Dagordning SK2012
Fredag 13 april
Tider
14.00

1 Förtroenderådet hälsar välkommen och öppnar 21:a Servicekonferensen.
De Tolv Traditionerna samt de Tolv Koncepten läses.
2 Fortsatt ledning av Konferensen överlämnas till konferensordföranden.
Riktlinjerna för Konferensen samt Urkunden läses.
3 a) Inbjudna gäster hälsas välkomna
b) Konferensdeltagarna presenterar sig
c) Genomgång av röst- och beslutsförfarande
d) Justering av röstlängd samt deltagarförteckning
4 a) Godkännande av kallelse samt dagordning
b) Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
c) Val av två rösträknare
5 Godkännande av protokoll från SK 2011
6 Övriga frågor anmäls. Inlämnas skriftligt till sekreteraren senast fredag kl. 15.00
7 Konferensens huvudtema. Sponsorskap vårt ansvar, talare: Tommy K.

15.30 c: a Kaffe

18.00

8 a) Namnförslag till ordförande, vice ordförande, sekreterare och vice sekreterare
till 22:a Servicekonferensen (val§16 a)
b) Förslag till huvudtema till 22:a Servicekonferensen Rotation, AA:s puls (val§16b)
c) Förslag till arrangör av Landsmötet 2013, Västra regionen (Beslut § 12a)
d) Namnförslag: ledamot till FR från Södra regionen Tommy K (val§12b)
e) Namnförslag vän till AA, (2st) Hans Marklund och Olov Åkerman (val§12c)
f) Namnförslag till WSD, Gunnar M (val§12d)
g) Namnförslag till ND (2st) Jan G och Anders W (val§12e)
h) Förtroenderådets förslag till ändringar i Servicehandboken, flik 4(Beslut§12f)
9 Rapporter
a) Regionerna
b) Förtroenderådet
c) Styrelsen för AA i Sverige
d) Världsservicedelegater
e) Nordiska delegater
10 Genomgång av fredagens arbetsuppgifter till de olika utskotten.
* Motionerna
* Förtroenderådets förslag till ändringar i Servicehandboken, flik 4
* Konferensens tema: Sponsorskap, vårt ansvar
* Koncept 9 - 12
Utskottsarbetet påbörjas, avrapportering i plenum på söndag.
Middag

19.00

Utskottsarbetet fortsätter

22.00

Öppet AA-möte Lokal: Wembley

16.00
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Lördag den 14 april
Tider
09.00

11 a) Ekonomisk redovisning
b) Revisorerna har ordet
12 a) Beslut av arrangör och tema för Landsmötet 2013
b) Val av ledamot i Förtroenderådet
c) Val av vän till AA, 2st
d) Val av WSD
e) Val av ND
f) Beslut avseende Förtroenderådets förslag till ändringar i Servicehandboken, flik 4

10.30 c:a Kaffe
11.00

13.00
14.00

13 Lägesinformation
* Dagens struktur för central service i AA:
* FR och dess kommittéer
* Internationella delegater
* Styrelsen för föreningen AA i Sverige
* Bulletinen
* Servicekontoret.
Lunch
14 Genomgång av lördagens arbetsuppgifter till de olika utskotten:
a)Slutförande av fredagens arbetsuppgifter
b)Dagens struktur för central service i AA
Utskottsarbetet fortsätter, avrapportering i plenum på söndag.

15.30 c: a Kaffe
16.00
18.00
19.00
22.00

Utskottsarbetet fortsätter
Middag
Utskottsarbetet fortsätter
Öppet AA – möte Lokal Wembley
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Söndag den 15 april
Tider
09.00

15 Presentation av utskottens arbete

10.30

Kaffe

11.00

Presentation av utskottens arbete fortsätter samt beslut och uttalande av Konferensen

13.00

Lunch

14.00

16 a) Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare och vice sekreterare till 22:a Servicekonferensen
b) Fastställande av huvudtema för 22:a servicekonferensen
17 Övriga frågor besvaras
18 Godkännande av Förtroenderådets verksamhet för 2011
19 Konferensdeltagarna får uttala sig om den 21:a Servicekonferensen
20 Avslutningsanförande av Förtroenderådet
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Deltagarförteckning
Med rösträtt:
Servicedelegater:
Övre Norra: Anders W. Skellefteå (3), Ingela L. Umeå (1)
Nedre Norra: Lasse S. Östersund (2),Sten H Ö-vik (1)
Mellersta: Urban P. Falun (3), Morgan O. Segmon (2), Ulla H. Falun (1)
Östra: Åsa T. Norrköping (3), Hans E. Västerås (2), Dan N. Skokloster (2), Tord K. Stockholm (2), Stig
N. Trosa (1), Jan J. Lotorp (1), Leif G. Stockholm (1)
Västra: Per W. Vänersborg (3), Anders B. Göteborg (2)
Södra: Ulla Q. Malmö (2), Therez E. Kristianstad (2), Jörgen M. Landskrona (1), Paul S. Båstad (1)
Förtroenderådet:
Jan G, Ystad; Björn Isaksson, Norrköping; Jan-Ola J, Lomma, Harry Månsus, Järfälla, Erland N Luleå,
Christer M Hemse, Lennart P Göteborg, Per-Olof T, Leif J Ludvika.
Anställd vid Servicekontoret
Bernt Grönqvist, Boo.
Utan rösträtt
Styrelsen för Föreningen AA i Sverige:
Magnus H, Stockholm
Internationella delegater:
WSD: Reine J, Nacka
,
Bulletinen: Chris V
Inbjudna gäster: Meddelas senare
Presidiet:
Ordförande:
Per S Växjö, Tommy K Landskrona
V ordförande:
-”-”Sekreterare:
Ullamaj S Burgsvik
Vice sekreterare: Reine J Nacka
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Utskottsindelning
Utskott 1
Ordförande:
Anders W (3)
Sekreterare:
Hans E (2)
Nyckelansvarig: Paul S (1)
Anders B (2), Leif G (1),Jan G (FR), Erland N (FR), Leif J (FR), Magnus H (styrelsen AA)
Utskott 2
Ordförande:
Urban L (3)
Sekreterare:
Ulla Q (2),
Nyckelansvarig: Stig N (1),
Dan N (2), Sten H (!), Jan-Ola J (FR), Christer M (FR), Bernt G (Servicek.)
Utskott 3
Ordförande:
Åsa T (3)
Sekreterare:
Tezz E (2)
Nyckelansvarig: Ulla H (1)
Jan J (1), Lasse S (2, Björn I (FR), Lennart P (FR), Reine J (WSD)
Utskott 4
Ordförande:
Per W (3)
Sekreterare:
Tord K (2)
Nyckelansvarig: Ingela L (1)
Morgan O (2), Jörgen M (1), Harry M (FR), Per-Ola T (FR), Chris V (Bulletinen)
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Tidigare konferensers tema
År
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992

Tema
Sponsorskap vårt ansvar
Tillfrisknandet har inga gränser
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 skyldighetsamt Fadderskap
Gör det enkelt

Allmänt om konferensen
Konferensen äger rum på Park Inn Hotell, Solna, från fredag 13 april kl 14.00 till söndag 15 april
senast kl 16.00.
Lokal: Wembley.
OBS: Obligatorisk närvaro under hela konferensen.
Måltider
I konferensavgiften ingår samtliga måltider fr. o m lunch fredag t o m lunch söndag.
Fredag lunch serveras mellan kl 13.00-14.00.
Incheckning
Incheckning äger rum efter kl 14.00 fredag.
Utcheckning
Utcheckning senast kl 12.00 söndag.
Avslutning
Konferensen beräknas vara avslutad söndag senast kl 16.00.
Valda presidiet för SK2013 ska stanna kvar efter konferensen för möte med avgående presidiet
och förtroenderådet.
Reseräkning
Utlägg för resor i samband med konferensen utbetalas av Servicekontoret mot inlämnande av reseräkning.
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Preliminära hålltider
Fredag:
- Kl 10.00
- Kl 13.00
- Kl 14.00
- Kl 15.30 ca
- Kl 16.00
- Kl 18.00
- Kl 19.00
- Kl 22.00

FR och Presidiet samlas i Lokal Wembley
Lunch
Konferensen öppnas i Lokal Wembley
Kaffe
Konferensen fortsätter.
Middag
Utskottsarbeten fortsätter.
Öppet AA-möte .i Lokal Wembley

Lördag:
- Kl 09.00
- Kl 10.30 ca
- Kl 11.00
- Kl 13.00
- Kl 14.00
- Kl 15.30 ca
- Kl 16.00
- Kl 18.00
- Kl 19.00
- Kl 22.00

Konferensen fortsätter i Lokal Wembley
Kaffe
Konferensen fortsätter.
Lunch
Konferensen fortsätter i Lokal Wembley + grupparbetsrum
Kaffe
Utskottsarbeten fortsätter.
Middag
Utskottsarbeten fortsätter.
Öppet AA-möte i Lokal Wembley

Söndag:
- Kl 09.00
- Kl 10.30 ca
- Kl 11.00
- Kl 13.00
- Kl 14.00

Konferensen fortsätter med presentation av utskottens arbete i Lokal Wembley
Kaffe
Presentation av utskottens arbete fortsätter
Lunch
Konferensen avslutas i.Lokal Wembley

FR + Presidiet för SK2012 och SK2013 samlas omedelbart efter konferensens slut för avrapportering.i
Lokal Wembley
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Rapporter
Verksamhetsrapport 2011 Från 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 AA-medlemmar 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 2011 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
Storumankonventet i juni
Midnattssolskonventet i Älvsbyn i juli
Höstmötet i Skellefteå i september
Flera av konventen har planerats in kombinerat med krets- och regionmöten för att öka deltagandet och
intresset för dessa servicemöten.
Vi hade till Höstmötet besök av FRIK i år, vi träffade även Hans Marklund – som nu är på tapeten
till att bli invald som Vän i AA, från hjärtat, vore det roligt med en Vän från våra breddgrader!
På konventen i Umeå och Storuman arbetade vi med Vår Gemensamma Välfärd i små grupper.
Trevligt är också att FRPK träffats här i norr.
Tjänare i regionen
Ordförande, Ingela L Umeå
Kassör, Peder N Ånäset
Sekreterare, Kerstin E Umeå
Anders W Skellefteå är servicedelegat,
Erland N Luleå är regionens representant i förtroenderådet.
Inez S Luleå policykommittén
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 än tidigare men vi kommer tillbaka.
Sammanfattningsvis kan man säga att regionen fungerar bra, vi kan se viss tillväxt i antal möten och mötesdeltagare, främst i Umeå. Glädjande är att YPAA startat där.
Ekonomin är OK i både region och kretsar.
Den återkommande utmaningen är att hitta (och hitta rätt) tjänare till olika serviceuppdrag.
Men allt är precis som det ska vara och vi fortsätter att i tacksamhet ta en dag i taget.
Det känns hoppfullt då det finns AA-möten att gå till!
Anders W servicedelegat gmn Ingela L reg.ordf ÖN
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Verksamhetsberättelse för år 2011, från Nedre Norra Region
Under året har regionen bestått av l fungerande krets, Mitt Kretsen med Il grupper och en vilande
krets, Jämtland/Härjedalen med 7 grupper.
Sammanlagt finns det i regionen 30 grupper, varav l vilande, l grupp har startats och 3 grupper har
upphört.
En IK-kommitté finns i Sundsvallsområdet Att starta En IK-kommitté i Östersunds område misslyckades
Tre ordinarie regionsmöten har hållits i regionen, Härnösand i februari, Kvissleby i maj och Undersåker i
september.
Valda tjänare för service i regionen har under året varit: Ordförande Josef E. Brunflogruppen, vice ordförande vakant, sekreterare Per E. Östersundsgruppen och Sören N. Östersundsgruppen. Servicedelegater
har varit Elin H. Lunchgruppen Sundsvall och Lasse S. Östersundsgruppen med Anders T. Lunchgruppen Sundsvall som suppleant. En suppleant plats är vakant. Regionens representant i FR var Per-Olof
T. Hämösands-gruppen.

Lasse S. servicedelegat

Rapport från Mellersta Regionen till Servicekonferensen 2012
Regionstyrelsen har bestått av Hasse H ordförande, Rolle P sekreterare, Urban L vice ordförande, Janne T
vice kassör. Regionen har under 2011 varit utan kassör, men det kommer väljas in en ny kassör vid regionsmöte februari 2012.
Vid servicekonferensen 2011 deltog Morgan från Värmland, Leif och Urban från Dalarna.
Vår representant i Förtroenderådet är sedan 2011 Leif från Ludvika.
Mellersta regionen har under 2011 haft 4 arbetsmöten. Samtliga möten har inletts med gruppsamvetsmöte. Dessa möten har förlagts centralt i regionen med bra uppslutning.
Under året har några grupper i hälsingland återkommande träffats för att bilda krets. 3 september kom
man så till beslut att bilda Hälsingekretsen för att, enligt första traditionen, gemensamt hitta lösningar för
att, enligt femte traditionen, nå ut till de som fortfarande lider.
Mellersta regionen fick av servicekonferensen 2011 i uppdrag att genomföra landsmöte 2012. Arbetet med
detta är i full gång och planeringen inriktas mot att genomföra LM2012 i Rättvik på Stiftsgården. Under
planeringsarbetet har det dykt upp ett antal samordningssvårigheter att genomföra LM på stiftsgården.
Landsmöteskommittén har därför även aktualiserat planering mot planeringsalternativ 2, vilket innebär att
genomföra LM2012 i grannkommunen Leksand.
2012-01-31

Hans H
ordförande
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Urban L
servicedelegat

Årsrapport Östra Regionen år 2011

Regionen har genomfört 4 regionmöten med 8 kretsar. Regionmötet roterar mellan olika platser vilket gör
att fler AA-medlemmar får chansen att delta. I samband med dessa träffas alltid servicedelegaterna. Regiongruppsamvetsmöte genomförs kontinuerligt.
Servicedelegaterna har starkt påpekat för kretsarna att det är viktigt att vi får fram servicedelegater från de
två kretsar som för närvarande saknar representation. Detta för att vi inte ska ”bränna” våra ersättare i förtid, då vi kommer att brista i rotationen.
Servicedelegaterna har genomfört 9st möten, varav ett är förberedande inför servicekonferensen. samt 1
workshop om de 12 koncepten.
Vår gemensamma välfärd har genomförts i workshop format, av några kretsar. Då har även servicedelegaten deltagit i genomförandet.
Östra regionens informationskommitté har haft många informationer till allmänheten, som de informerat
om på regionmöten.
Flera kretsar har egna informationskommittéer som är verksamma lokalt. Flera kretsar har genomfört
egna gruppsamvetsmöten. Ca hälften av grupperna är representerade i kretsarbetet, i vissa fall fler.
De flesta kretsar har återkommande stormöten som genomförs. T ex Aros-mötet, Gotlandskonventet, Sinnesrogruppens Julkonvent. Kvinnokonventet i Stockholm återuppstod under hösten.
I regionen finns många gamla grupper som under året har bjudit in till sina jubileer, bl.a. ett 50-års jubileum
Servicedelegaterna Östra regionen genom Åsa Trygg

RAPPORT SÖDRA REGIONEN 2011
Södra Regionen består av sex kretsar med ca

80 grupper

Lund
Malmö

16 grupper oför
15 grupper (+1)

Skånska NV kretsen (Helsingborgstrakten)

19 grupper oför

Eldkretsen (gamla Kristianstad län)

12 grupper oför

Ekkretsen (Blekinge)

6 grupper

Sydostkretsen (Kronobergs samt Kalmar län)

12 grupper oför

oför

YPAA finns i Lund.
Omkring hälften av grupperna deltar aktivt i krets arbetet. 5 grupper i Småland står utanför krets. Ett fåtal
nya grupper har startats i regionen under året, samtidigt som några har upphört.
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Regionmöten – Servicedelegaterna:
Under 2011 har vi haft fyra regionmöten (Landskrona, Alvesta, Ven och Mörrum) vid dessa har samtliga
kretsar varit representerade, med deltagande av många observatörer. Vi har två ordinarie SD och två SSD
har valts in. Dessa kommer att deltaga på servicekonferensen. Vi har två SSD som har avsagt sig sina
uppdrag. En på grund av tidsbrist och den andra för att han inte kände regionmötets förtroende. Vi saknar
två ordinarie SD och två SSD. Posterna som ordförande, kassör, sekreterare samt vice ordf. Är tillsatta. Vi
saknar vice sekreterare samt vice kassör. Vi har en nomineringsansvarig som tillsammans med
kretsordförandena skall ha ett nomineringsmöte i samband med/ före varje regionmöte. Vi har också en
Informationsansvarig som skall stötta vid bildande av nya informationskommittéer samt anordna den årliga
seminariedagen när FRIK besöker vår region. Södra regionen stod som värd för Landsmötet 2011. Den
ekonomiska reserv som byggdes upp i regionen inför Landsmötet har skickats vidare. Det byggdes även
upp en ekonomisk reserv i Malmökretsen denna har nu också skickats vidare.
SD och SSD sammanträder före varje regionmöte och har därutöver kontakt via mail och telefon.
Eftersom vi bara har varit två SD så har vi inte kunnat besöka alla kretsmöten. De kretsar som drabbats är
våra Norra kretsar; Skånska NV kretsen (Helsingborgstrakten) och en bit upp i Halland. Samt
Sydostkretsen (Kronobergs samt Kalmar län) . När vi nu fått två nya SSD så är den västra sidan av regionen
väl bemannad dock söker vi med ljus och lykta en SD från den nord östra delen av regionen. Förutom att
besöka kretsmöten så besöker vi de grupper och kretsar som önskar stöd eller information, eller där något
speciellt förhållande påkallar uppmärksamhet. Vi har beställt hem ett USB minne om ”Vår gemensamma
välfärd” och skall ha vår första information ute i en grupp i slutet på feb. Flera grupper har anmält sitt
intresse för att boka in informationer. I övrigt så har arbetet med ”Vår gemensamma välfärd” tagit fart. I
början på oktober hade regionen en gemensam workshop kring ”Vår Gemensamma Välfärd” som hölls av
FRIK. Eftersom FRIK har rätt att besöka varje region en gång per år så har vi beslutat att FRIK´s besök skall
bli årligen återkommande i början på oktober, så att alla kretsar kan planera sina möten efter denna datum.
Efter workshopen har vi kommit igång med diskussioner kring vår gemensamma välfärd på regionmötena.
Vi har haft tema ”sponsorskap” och kretsarna uppmuntras att ha samma diskussion på sina möten. Här har
vi SD och SSD en stor uppgift att fylla ute på kretsmötena. En praktisk sak som underlättar för att få igång
diskussioner på regionmötet är att vi har ändrat rapporterings rutinerna från kretsarna. Vi har en rapport
mall för främst rutin uppgifter som fylls i och skickas in efter regionmötet. Då blir det mer tid på själva
mötet till att diskutera t ex samarbete, att hjälpa varann och ”Vår gemensamma välfärd”.
Kretsarna: Några av regionens kretsar och grupper har påbörjat arbetet med ”Vår Gemensamma Välfärd”
men förvånansvärt många är fortfarande ovetande om vad detta är. I två kretsar finns fungerande
informationskommittéer och ytterligare en krets är på gång att starta en informationskommitte´. Flera
kretsar kämpar med deltagande av få grupper och bristande servicevilja. Men det finns också kretsar som
har fått nystarter, med många nya tjänare som genom stegarbete med sponsor gått vidare till kunnigt och
engagerat, traditions bundet service arbete.
Stormöten/konvent: Uppskattade stormöten har under året hållits i Hällevik och Gullbranna. Konventet
på Thalassa i Helsingborg har tyvärr upphört på grund av att villa Thalassa såldes, så att den inte längre är
till uthyrning. Även Hälleviks konventet kommer att upphöra på grund av att det är svårt att få nya att ta
över arbetet med arrangerandet.
I början på oktober hade regionen en gemensam workshop kring ”Vår Gemensamma Välfärd” som hölls av
FRIK och arrangerades av regionens informationsansvarige. Detta var inte så välbesökt men eftersom det
skall bli årligen återkommande så tror vi att intresset kommer att öka.
De två nordöstliga kretsarna har också haft en workshop dag kring ”Vår gemensamma välfärd”.
Landsmötet: Landsmötet hölls på Borgarskolan i Malmö den 6-7 augusti. En grupp bildades som arbetade
med förberedelserna till Landsmötet. Flera möten hölls, alla med en positiv anda. Landsmötet blev
uppmärksammat i tidningar och lokalradio. En AA-medlem hade skänkt hundratals rosor, så att det fanns
en stor bukett i varje rum, där möten hölls. Landsmötet blev en mycket positiv upplevelse, inte bara för
deltagarna, utan även för dem som lade ner arbete på att allt skulle fungera.
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Reflexioner över 2011: Det pågår en renässans inom AA och det känns spännande och meningsfullt att få
göra service i AA, under denna tid. De nya villiga tjänare som kommer har ofta gjort stegen med en
sponsor och har tre kvallittee´r som gör att de på ett självklart sätt arbetar för AA i Sveriges huvudfokus
• Att nå flera alkoholister i samhället
• Stabila och kunniga AA-grupper
• Enig och duglig serviceorganisation
De har tillfrisknat så att de har kraft över att på ett osjälviskt sätt ägna sig åt praktiskt servicearbete.
Dom har upplevt hur positivt det kan vara att följa en kärleksfull auktoritet, så dom vill lika villigt lära sig
traditioner och koncept och följa dessa.
De har också en personlig upplevelse av att detta programmet fungerar och vill göra allt för att bevara det
och sprida.
Therez E. SD, Ulla Q. SD, Paul S. SSD och Jörgen M. SSD

Västra regionen AA Västra regionen
Regionen består av 67 AA grupper och av dessa är 36 organiserade i två kretsar, och 31 AA grupper har
ingen kretstillhörighet. Under året har Trossengruppen försökt sammankalla grupperna i f.d. Skaraborgskretsen för nybildning av kretsen utan resultat. Informationsaktiviteter har ändå utförts av grupperna.
Under året har regionen haft 3 möten på orterna Borås, Göteborg samt Lysekil. Flera kontaktförsök har
gjorts med den Älvsborgskretsen som bildades under året, utan några större resultat och det är oklart om
den fortfarande existerar. Sjuhäradskretsen lades ner under året.
Regionen har under 2011 fortsatt sakna ett stort antal tjänare och det lades fram ett förslag om förändrad
regionstruktur med en roterande tjänarkommitté mellan två årliga möten som gruppernas GSRer skulle
medverka vid och rösta. Förslaget diskuterades flitigt under hösten men röstades ned vid första regionmötet 2012.
A-kretsen
A- kretsen består av 13 AA grupper från Stenungsund i söder till Strömstad i norr och Vänersborg i öster.
Under året bildades Lilla Parisgruppen i Vänersborg. A-kretsens äldsta grupp firade 35-års jubileum.
Informationsarbetet till allmänheten har intensifierats och flera informationsmöten har hållits på Östra
gård (Kriminalvården) i Vänersborg. Det har även hållits informationsmöten för kyrkans verksamheter i
Fas 3 ytterligare informationer har skett inom vården och på privata företag.
Tidningskontakter har också skett med reportage om AA med garanterad anonymitet.
I november 2011 ordnades ett informationsmöte om hur AA ska sköta informationen utåt mot samhället,
mötet var väldigt välbesökt och det vittnades om ett behov av struktur för att föra AA:s budskap ut till
samhället.
AA:s PowerPoint presentation gicks igenom av Johan Ö från Göteborgs informationskommitté information har varit många.
Även inom A-kretsens grupper har det upplevts en svårighet att finna tjänarvilliga medlemmar, något som
diskuterats flitigt under 2011 och vad vi kan göra åt situationen.
Kretsens ekonomi är god, och frivilliga bidrag skickas vidare till övriga servicestrukturen enligt självförsörjandeprincipen
Göteborgskretsen
Göteborgskretsen består av 23 AA grupper från Varberg i söder till Kungälv i norr och Alingsås i öster.
Under året upphörde Mölnlyckegruppen och Kvinnogruppen Sisters in Sobriety bildades.
Informationsarbetet till allmänheten har intensifierats ytterligare och gemensamt fokus på vården har varit
tyngdpunkten. Önskemålen från professionella och allmänheten om AA information har varit många. Det
har återkommande informerats aktivt om gemenskapen AA och vår lösning på ett flertal avgiftningar, an19

stalter, behandlingshem odyl. Vi har utökat samarbetet med personalen på avgiftningarna för att bättre
fånga upp intresserade patienter och aktivt hjälpa dem finna en lösning i AA.
Mot slutet av 2011 beslutades att hålla en regional samverkanskonferens med professionella 12-13 oktober
2012, liknande THS konferensen i Stockholm, med bl.a. Harry Månsus som inbjuden talare.
Även inom Göteborgskretsen grupper har det upplevts en svårighet att finna tjänarvilliga medlemmar,
något som diskuterats flitigt under 2011 och vad vi kan göra åt situationen.
Kretsens ekonomi är fortsatt mycket god, och frivilliga bidrag skickas vidare till övriga servicestrukturen
enligt självförsörjandeprincipen

Förtroenderådet
Medlemmar
Under verksamhetsåret 2011 har Förtroenderådet bestått av följande medlemmar.
Jan G Södra regionen
Lennart P Västra regionenfr.o.m. 1/7-2011
Per-Owe O Östra regionent.o.m. 30/6-2011
Christer M Östra regionenf.r.o.m.1/7-2011
Helen W Mellersta regionent.o.m. 30/6-2011
Leif J Mellersta regionenf.r.o.m.1/7-2011
Per-Olof T Nedre norra regionenfr.o.m. 1/7-2011
Erland N Övre norra regionenfr.o.m. 1/7-2011
Jan-Ola J Representant för AA i Sverige
Björn Isaksson Vän till AA
Harry Månsus Vän till AA
Enligt konferensbeslut bör Förtroenderådet bestå av sex regionrepresentanter samt tre vänner till AA.
Förtroenderådet har till sin hjälp haft följande
Servicekontoret
Internationella delegater
Styrelsen för föreningen AA i Sverige
Bulletinen
Ekonomikommittén(FREK)
Informationskommittén(FRIK)
Litteraturkommittén(FRLK)
Nomineringskommittén(FRNK)
Policykommittén(FRPK)
Sammankallande i kommittéerna är medlem i FR.
Möten
Förtroenderådet har haft sex ordinarie möte under året som har hållits på servicekontoret.
Extra möte har hållits i samband med Landsmötet i Malmö. WSD och ND har adjungerats in till samtliga
möten.
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Viktiga händelser under året.
Utgivning av ” Hjärtats språk”
Den 20;e Servicekonferensen hölls den 8-10 april 2011 på Park In i Solna.
Konferensens huvuduppgifter
Inkomna motioner
FR förslag till ändring/tillägg på
Riktlinjer för kvalifikationer och val av internationella delegater
Riktlinjer för Servicekonferensen
Arbetsbeskrivning för Presidet vid Servicekonferensen
Konferensens tema ”Tillfrisknandet har inga gränser”
AA i framtiden
Koncept 5-8
Inbjudna gäster från Danmark och Finland deltog.
Konferensen hölls i sann AA anda av enighet, tillfrisknande och service.
Landsmötet 6-7 augusti
Södra regionen arrangerade landsmötet 2011 i Malmö.
Förtroenderådet deltog i ett mycket välordnat och välbesökt Landsmöte.
Servicemötet 29 oktober
Vid mötet deltog FR samtliga kommittéer, Styrelsen för AA i Sverige, Internationella delegater, Bulletinen
Ordförande för regionerna och anställda på Servicekontoret.
Frågor som behandlades
Storleken på central service
Översättningar av AA litteratur
Samarbetet i centrala serviceorganisationen, liksom med gemenskapen i övrigt har fungerat bra.
Det finns en oro i FR angående en kraftigt vikande litteraturförsäljning som är en av grundpelarna för att
bibehålla den servicestruktur som servicekonferensen har beslutat.
Förtroenderådet vill tacka er alla som deltagit i servicearbete och medverkat till att föra AA´s budskap
vidare till den alkoholist som fortfarande lider.
Förtroenderådet för AA i Sverige

Verksamhetsberättelse 2011 Nomineringskommittén (FRNK)
FRNK har under året bestått av:
• Per-Owe O, FR t o m 2011-06-30
• Börje T, Östra Regionen
• Leif J, FR och Mellersta Regionen Fr o m 2011-08-28
• Tjänare saknas från fyra regioner.
Namnförslag på nya medlemmar i FR, styrelsen och WSD togs fram under våren.
Under Servicemötet (2011-10-29) träffades kommittén och tog fram ett förslag hur FRNK skall arbeta för
att på bästa sätt kunna få fram nomineringar till de poster i Central service som blir vakanta. Förslaget bygger på att varje Region jobbar för att få fram lämpliga kandidater som kan ingå i FRNK.
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FRNKs viktigaste uppgift är att i god tid se över vilka nomineringar som är aktuella och att då följa de riktlinjer som Servicekonferensen fastställt.
Vid årsskiftet fanns namnförslag på:
En ny medlem i FR (Södra Regionen)
Två nya medlemmar i FR (vän till AA)
En ny WSD
Två nya NSD
Dessa kommer att föreslås till val vid Servicekonferensen.
Dessutom arbetar vi med namnförslag för Styrelsen och Bulletinen
Leif J, Sammankallande FRNK

Verksamhetsberättelse 2011 Policykommittén (FRPK)
Kommittéens tjänare har under året varit:
Jan-Ola J. FR sammankallande
Gunnar L. Östra
Inez S. Övre Norra
Vi har under året hållit 4 möte. Gruppen är väl fungerande och mötena har varit med fullt deltagande.
Jan-Ola J FR

Verksamhetsberättelse 2011 Informationskommittéen (FRIK)

FRIK har under året bestått av Gunnar M, Stefan F, Harry M, Ronny L, P-O som utroterade under året
och ersattes av Lennart P från förtroenderådet. Dessutom invaldes under året George.
Vi har under året haft 7 stycken protokollförda möten, därutöver har vi haft en servicehelg med FR och
alla kommittéer samt regionordförandena. Vi hade även OI-dagarna på servicekontoret under hösten.
THS-konferensen i januari var den största enskilda händelsen. Där utöver har det varit en hel del seminarier och informationer, mestadels internt inom AA.
Mötena har i första hand till stor del gått ut på att diskutera och utvärdera våra idéer på hur FRIK och informationsbiten bör fungera totalt i Sverige. Men även har det handlat om speciella punktinsatser. Som
t.ex. att sprida ut nyheten om vår nya bok, Hjärtats Språk. Mycket tid har gått åt för att förbereda och
organisera de olika evenemangen vi haft, varav THS har tagit den största tiden i anspråk.
Seminarium om vår gemensamma välfärd har vi haft i Södertälje och Kristianstad där 25 st. kom varav två
servicedelegater. Vilket var mycket omtyckt. Vi hade lite kortare seminarier i Älvsbyn och Skellefteå med
både VGV och info. Detta skedde under konventen där och blev mycket omtyckta. Vi lyckades även
pricka in ett namnförslag på vän till AA innan vi tog oss söderut igen. Vi fick även möjligheten att presentera oss lite grand på Landsmötet i Malmö. Det känns viktigt att när vi är på andra orter presentera oss så
att medlemmarna får se att det är bara vanliga medlemmar som gör servicen nere i källaren på triangeln.
Detta höjer ofta serviceviljan har vi sett. Vi har även haft några förkortade seminarier på begäran ibland
annat Strängnäs och Fruängen. P-O var även i Kalmar på uppdrag.
På nätet har Gunnar jobbat väldigt hårt för att komplettera upp registren över lokala kommittéer samt
försökt få igång infoforumet. Ronny har jobbat med info-sidan där vi fått in mycket frågor av väldigt olika
karaktärer. ”Om någon fortfarande är nykter efter er behandling får de komma tillbaks på återbesök då”. Vi
har även fått in mycket informationsuppdrag som är utskickade över landet. En hel del media förfrågningar
har kommit, både tidningar och radio. Vi har även varit behjälpliga vid några informationer för att entusiasmera nya medlemmar, bland annat i Eskilstuna Vi fick visa upp oss o hålla information i Visby på ett
informationsseminarium där. Till de professionella kan vi nog räkna Kungliga Svea livgarde där vi fick informera alla kvinnliga anställda där, vilket blev väldigt bra, mycket tack vare en mycket bra livestory från
en yngre kvinna på Servicemötet på servicekontoret finns redan i ett protokoll beskrivet, så det är väl bara
22

att tillägga, att det gav väldigt mycket och de flesta var eniga om att FRIK behöver resurser för fortsatt
arbete. Även OI-dagarna finns nedtecknade i ett OI-brev, så det är inte så mycket att tillägga här. Vi hade
tyvärr inte helt kontroll på allt, lite dåligt planerat, men vi lär oss till nästa gång. THS-konferensen blev
som vi hört mycket lyckad med fullsatt hus (120 st.) Blandningen av åhörarna var ganska stor och om vi
sköter korten rätt så kommer vi nog till alla de som vi vill nå ut till.de allra flesta informationer till allmänheten/ offentligheten sköts ju av alla intresserade ute i landet som FRIK entusiasmerar och stöttar på alla
sätt. Vi har för närvarande inga siffror på hur mycket det är men gissningsvis hundratalet informationer till
skolor, vårdcentraler, fängelser, läkare, poliser och vem vet vad. Beträffande den ekonomiska redovisningen
så hänvisas till FR:s redovisning, nämnas bör att vi lyckats spara så att vi inte utnyttjat budgeten fullt ut.
Det är det här som gör att det känns så oerhört rätt att göra den här typen av service. Glädjen och entusiasmen stiger efter varje utfört uppdrag. Och för egen del ser jag det som ett mycket behagligt sätt att fortsätta vara nykter.
För FRIKs räkning
Ronny L

Verksamhetsberättelse 2011 Ekonomikommittéen (FREK)
FREK består för närvarande av sammankallande från FR.
Genomgång av rörelsens kostnader och intäkter har följts upp månadsvis och kvartalsvis. Skrivelse angående AAs ekonomi har publicerats på hemsidan. En kraftig nedgång av litteratur försäljningen som kan
leda till av vi inte kan bibehålla den service struktur som är beslutat av servicekonferensen.
Jan G samankallande i FREK

Verksamhetsberättelse 2011 Litteraturkommittén (FRLK)

Kommittén som varit vilande en tid, startades åter upp i slutet av september 2011. Den har under året
bestått av en medlem, Åsa Johanna B från Nedre Norra samt sammankallande Per-Olov T från FR.
Verksamheten har under halvåret främst präglats av ett arbete som syftat mot att kommittén ska få bild av
vad som har gjorts, vad som ska göras samt vad som ska göras om p.g.a. nya rutiner vad gäller tryck, kopiering samt redigering av vårt befintliga broschyrmaterial.
Formatet på våra broschyrer kommer efterhand att ändras till ett A5-format och det innebär också ett redigeringsarbete av originalmanuskripten. Arbetet med detta har sedan en tid tillbaka utförts av servicekontoret. Litteraturkommittén ska under året som kommer fortsätta med detta arbete som består av redigering
samt eventuell omarbetning av delar av broschyrmaterialet.
En genomgång av de amerikanska förlagorna till våra broschyrer har påbörjats av kommittén. Granskningen av de amerikanska broschyrerna och den motsvarande svenska översättningen har påbörjats och kommer att pågå under året som kommer. Kommittén har under hösten och vintern haft 4 st. ordinarie möten.
Åsa Johanna B Litteraturkommittén.
23

Styrelsen för föreningen AA i Sverige
Verksamhetsberättelse se bilaga 1..

Internationella delegater
Gruppen bestod under 2011 av Jan-Ola Johnsson, WSD/ESD Stig Arlesten, ND
Reine Johansson tillträdde som WSD/ESD 2012-01-01 har under året varit verksam i gruppen enär vi
endast varit halvt bemannade.
Stig avled tyvärr under slutet av året.
Under året har Jan-Ola varit medlem av Förtroenderådet som representant för AA i Sverige. Stig
och Reine har varit adjungerade på FR mötena.
Årets stora möte var Europeiska servicemötet i Frankfurt i oktober 2011 som besöktes av Reine och
Jan-Ola. Se separat rapport. Vi har besökt de flesta regionerna under året.
Stig har deltagit vid Servicekonferenserna i Norge samt i Finland.
Vid det Nordiska mötet inkl Landsmötet som hölls i Danmark september 2011 deltog Stig och
Reine.
Stig och Jan-Ola deltog på det Nordiska delegatmötet i Köpenhamn i november. Jan-Ola höll
också i servicemötet i Stockholm i slutet av oktober.
Jan-Ola har även varit mycket engagerad i Landsmötet som hölls i Malmö i augusti.
Jan-Ola J och Reine J.

MOTIONER
Motion nr 1
BESLUTSMOTION avseende revidering av blanketten för anmälan av Ny AA-grupp
Servicehandboken är det dokument som innehåller riktlinjerna för AA-Sverige, riktlinjer som är godkända
av Servicekonferensen och därmed antagna av de svenska AA-grupperna i enlighet med praxis i AA. (Se
försättsbladet i Servicehandboken)
Vid Servicekonferensen 2009 fattades beslutet att Vår Gemensamma Välfärd ska ingå i Servicehandboken.
Vår Gemensamma Välfärd har tre huvudfokus för AA i Sverige:
•Att nå flera alkoholister i samhället
•Stabila och kunniga AA-grupper
•Enig och duglig serviceorganisation
För att kunna tillämpa detta känns det självklart att ALLA AA-grupper är medvetna om vad en AA-grupp
är.
På sid. 3 i Vår Gemensamma Välfärd, flik 7 i Servicehandboken, anges sex kriterier som anses kunna tjäna
som en rekommendation för AA i Sverige:
•Alla medlemmar i en grupp är alkoholister, och alla alkoholister är kvalificerade för medlemskap.
(trad. 3)
•Som grupp är de helt och hållet självförsörjande. (trad. 7)
•En grupps primära syfte är att hjälpa alkoholister att tillfriskna med hjälp av de Tolv stegen. (trad. 5)
•Som grupp har de ingen anknytning till andra organisationer eller sammanslutningar. (trad. 6)
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•Som grupp har de inga åsikter i frågor som ligger utanför det primära syftet. (trad. 10)
•Som grupp är principerna för kontakter utåt baserade på attraktionsförmåga, snarare än på propaganda. I kontakterna med press, radio och film bevarar individerna sin anonymitet. (trad. 11)
Varje AA-grupp har endast ett huvudsyfte – att föra budskapet vidare till de alkoholister som fortfarande
lider, säger femte traditionen.
Vi upplever att den nuvarande blanketten inte är tillfredställande tydlig vad gäller detta och att den därför
inte motsvarar det som anges i Servicehandboken.
Vår motion är/vi yrkar att Servicekonferensen fattar beslut att revidera nuvarande blankett för anmälan av
ny AA-grupp så att den innehåller de sex kriterier som anges på sid. 3 i Vår Gemensamma Välfärd, flik 7
i Servicehandboken.
Motionsställare: Thomas L, Göran K – hemmagrupp: Kalmarsundsgruppen tillhörande Sydostkretsen
Krister S – hemmagrupp: Karlskronagruppen tillhörande Ekkretsen

Beslutsmotion
Konferensurkunden på svenska

Motion 2

Konferensurkunden (The Conference Charter, artikel 1-12 samt Resolutionen) är Konferensens ”grundlag”
eller ”stadga” och finns ännu inte tillgänglig på vårt eget språk, trots att den svenska Servicekonferensen
funnits sedan 1992.
Vi föreslår:
att Servicekonferensen ger Förtroenderådet i uppdrag att låta översätta Konferensurkunden för
AA i Sverige.
Servicedelegaterna och suppleanterna i Östra regionen
Beslutsmotion
De Tolv Koncepten

Motion 3

De Tolv Koncepten är vårt tredje legat och är lika viktigt som stegen och traditionerna för gemenskapens
överlevnad. De tre legaten är det arv som AA:s grundare överlämnade till gemenskapen att ta ansvar för
och förvalta för framtiden.
Nuvarande skrift om de Tolv Koncepten är en direktöversättning från den amerikanska grundtexten och
upplevs av många medlemmar som svårtillgänglig.
Vi föreslår:
att Servicekonferensen ger Förtroenderådet i uppdrag att framställa en mer lättillgänglig
bearbetad översättning av skriften de Tolv koncepten som tydligt anknyter till den svenska
servicestrukturen.
att Servicekonferensen ber Förtroenderådet att också komplettera skriften med konkreta
exempel på hur koncepten tillämpas i servicearbetet på olika nivåer i servicestrukturen i Sverige.
Servicedelegaterna och suppleanterna i Östra regionen
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Motion 4
Beslutsmotion
Det Tredje Legatet på väggen
I de flesta grupper möts AA-medlemmen av de två rullgardinerna eller planscherna med AA:s Tolv Steg
och AA:s Tolv Traditioner. Dessa väggtavlor gör två av legaten synliga och viktiga för alla och envar. Dock
lyser det tredje legatet tyvärr med sin frånvaro på våra väggar.
Vi föreslår
:att AA i Sverige producerar en tredje rullgardin eller plansch med en förkortad version
av de Tolv Koncepten, att sättas upp tillsammans med de två övriga. Därigenom kommer
koncepten att bli synliga och det tredje legatet jämbördigt med de två övriga.
Servicedelegaterna och suppleanterna i Östra regionen

Motion 5
Beslutsmotion
Vikten av att föra budskapet vidare
Tradition 5 gäller väl även i högsta grad för Servicekonferensen.
Föreslår därför att det alltid finns en stående punkt vid Servicekonferenserna där man diskuterar (i utskotten) vad vi kan göra mera för att föra budskapet vidare. Hur kan vi bidra till och underlätta för olika delar
av AA att sprida AA-budskapet till fler alkoholister?
Detta är vårt huvudsyfte och borde få mera tid/fokus vid konferensen (vissa andra detaljfrågor kan nog
med förtroende lämnas till FR, Styrelse och personal att avgöra).
Anders Wistemar som stöds av Övre Norra Regionen
Motion 6
Beslutsmotion
Rapportering av frivilliga bidrag och AA:s ekonomi
Föreslås att AA Sveriges ekonomi redovisas övergripande i Servicebladet (ev även hemsida) med posterna
inkomna hattpengar, intäkter bokförsäljning, kostnader totalt.
Gärna i form av ett diagram där utfallet relateras till årets budget och/eller fjolårets utfall + kanske en kort
kommentar.
Denna redovisning ersätter då listan på olika grupper och personer som skickat in bidrag, då denna lista
inte riktigt rimmar med andan av anonymitet och ”att ge utan att synas” i 12:e traditionen.
Listan tar samtidigt stort utrymme i Servicebladet där man kanske kunde fylla på med något mera meningsfullt.
Anders Wistemar som stöds av Övre Norra Regionen
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Motion 7
Beslutsmotion
Hantering av inkomna motioner till Servicekonferensen
Ibland kommer det ju in motioner till SK som av olika anledningar avslås och inte tas med bland dem som
ska behandlas på konferensen. Sedan tidigare är det ju så att dessa motioner ska besvaras med en motivering till varför de inte kommer att tas upp på SK.
Föreslås att eventuella avslagna motioner samt svaren till motionsställaren, skickas ut för kännedom till
servicedelegaterna innan konferensen i ett separat utskick (behöver inte ingå i arbetshäftet). En sådan rutin
gör att SK har en möjlighet att som övrig fråga diskutera avslaget av en motion. Detta kan vara rimligt då
motioner skulle kunna handla om sådant där de som sorterar motionerna är ”part i målet”. Förslaget handlar inte om misstanke att motioner hanteras felaktigt, däremot om att se till så att sådana misstankar aldrig
uppstår.
Anders Wistemar som stöds av Övre Norra Regionen

Motion 8

Beslutsmotion
Vår grupp upplever att tillämpningen av rotationsprincipen inte lever upp till principens andemening
inom central service. Detta leder till att öka känslan av vi och dom inom AA. De som gör uppdrag bör
jobba mer med att rekrytera nya krafter för att fler skall sponsras in i AA:s centrala verksamhet. Det kan
inte vara meningen att se samma ansikten hela tiden i FR, styrelse och kommittéer. Vi hemställer därför
att SK 2012 beslutar om 3 års ”time out” från serviceuppdrag inom centralservice efter genomfört tjänaruppdrag i central service.
Nybörjargruppen i Helsingborg Tommy P

Motion 9

Beslutsmotion
Vi föreslår att det tas fram ett gemensamt visitkort för försäljning.
Visitkortet kan t ex ha AA´s logga samt telefonnummer till telejouren och hemsidadress på ena sidan
och eventuell text: namn och telefonnummer och två streckade linjer på baksidan med.
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Södra regionen genom Tezz.E
Motion 10
Diskussionsmotion
Förkortad text till Det Tredje Legatet på väggen
Den nuvarande korta versionen av de tolv koncepten som finns i Servicehandboken är för omfattande jämfört
med textomfånget på de två rullgardinerna/planscherna med de 12 stegen och de 12 traditionerna. Vi har tagit
fram ett utkast till förkortad text som skulle få plats på en rullgardin eller plansch.
Vi föreslår:
att Servicekonferensen uppdrar till Förtroenderådet att ta fram en mer koncentrerad kortversion av
koncepten som får plats på en tredje rullgardin eller plansch med AA:s koncept för service.
Förslag till förkortad text:
AA:s Tolv Koncept för Service
1. Det slutliga ansvaret för och den yttersta beslutanderätten över AA:s serviceverksamhet bör alltid ligga
hos hela gemenskapens gruppsamvete.
2. Den årliga Servicekonferensen är gemenskapens samlade röst och gruppsamvete för det gemensamma
servicearbetet.
3. För att få ett bra och effektivt servicearbete bör vi ge våra betrodda tjänare på alla nivåer, traditionell
beslutsrätt.
4. På alla nivåer bör vi eftersträva att varje gruppsamvete ska upprätthålla principen om medbestämmande för alla berörda.
5. Genom hela vår struktur bör vi ha med rätten att klaga, så att minoritetsåtsikter och missnöje kan göra
sig hörda och behandlas med omsorg och respekt.
6. Servicekonferensen bekräftar att Förtroenderådet i de flesta frågor har det verkställande ansvaret för central serviceverksamhet.
7. Föreningen AA i Sveriges stadgar gör Förtroenderåd och styrelse till organ i rättslig bemärkelse. Servicekonferensen är inte ett rättsligt organ men har i praktiken alla de avgörande rättigheter och befogenheter
den någonsin kan behöva.
8. Förtroenderådet organiserar och styr den serviceverksamhet som Konferensen fattar beslut om. Den tillsätter nödvändiga kommittéer och fastställer ekonomisk ram för verksamheten.
9. Bra ledarskap på alla servicenivåer samt kloka metoder för att välja dem är nödvändiga för en säker
och trygg framtid för AA:s andliga gemenskap.
10. Allt ansvar i ett serviceuppdrag bör balanseras med likvärdiga befogenheter och odelad beslutsrätt samt
ansvar inför traditionerna.
11. Till sin hjälp bör Förtroenderådet ha bästa möjliga styrelse och kommittéer där allmänna och professionella kvalifikationer är av fundamental betydelse för resultatet.
12. Konferensen ska efterleva andan i AA-traditionen och aldrig bli säte för rikedom eller makt. Alla viktiga
beslut ska helst ske i enighet och aldrig bestraffa någon enskild eller ge upphov till offentlig debatt. Konferensen ska, liksom gemenskapen Anonyma Alkoholister, alltid förbli demokratisk i tanke och handling.

Servicedelegaterna och suppleanterna i Östra regionen

28

Motion 11
Diskussionsmotion
Hur tar vi tillvara förslag och synpunkter vid Servicekonferensen
När vi diskuterar olika frågor under SK så kommer det fram många bra förslag och idéer, särskilt vid arbetet i utskotten. Dessa ofta intressanta och bra förslag ”försvinner” när vi i slutändan bara bifaller eller avslår
motioner och andra frågor vi har att ta ställning till. Som det är nu måste i så fall ett sådant förslag formuleras som en motion till nästa SK. Kan man tänka sig att på något sätt ta med förslagen i besluten – ”Vi avslår motion X, men då frågan är viktig så bör i stället Förtroenderådet arbeta för att ta fram Y och Z”. Risken är väl att beslutsprocessen då blir mera svårhanterlig, men på något sätt borde vi ta hand om idéerna
bättre.
Anders Wistemar
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FR förslag till ändring/tillägg i servicehandboken flik 4, sid 1
Gruppen
Den långa versionen av tradition 3 säger följande:
Vårt medlemskap bör omfatta alla som lider av alkoholism. Därför får vi inte avvisa någon som vill tillfriskna.
Medlemskap i AA bör aldrig vara beroende av pengar eller åsikter. Om två, eller fler, alkoholister träffas enbart för sin nykterhet kan de kalla sig en AA-grupp, förutsatt att de som grupp inte är beroende av någon annan.
Ytterligare klargörande av vad en AA-grupp är finns i Tolv koncept för service, Koncept tolv, Utfästelse
sex:
• inga straff får åläggas på grund av avvikelse från AA:s principer;
• inga avgifter eller kostnader kan debiteras, endast frivilliga bidrag;
• ingen medlem utesluts ur AA, medlemskap är alltid ett val för den enskilde individen;
• varje AA-grupp kan sköta sina inre angelägenheter som den vill, den förväntas endast att avstå från
handlingar som kan skada AA som helhet;
och slutligen
• att varje grupp av alkoholister som samlas för att hålla sig nyktra kan kalla sig en AA-grupp under förutsättning att de i egenskap av grupp inte har några andra syften eller anknytningar.
I vissa fall kan AA-medlemmar samlas i speciella grupper – kvinnogrupp, young people, gay osv. Om
alla medlemmar är alkoholister och om de har dörren öppen för alla alkoholister som söker hjälp oberoende av kön, läggning, yrke eller andra egenskaper, och om de uppfyller alla övriga kriterier för en AAgrupp, kan de kalla sig själva en AA-grupp.

Ursprungstext
Gruppen
Traditionsenligt kan två, eller fler, alkoholister som träffas enbart för att kunna leva nyktra kalla sig en
AA-grupp, förutsatt att de som grupp inte är beroende av någon annan.
I USA/Canada har AA:s gruppsamvete föreslagit följande sex kriterier för att definiera en AA-grupp:
• 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 propaganda.
I kontakterna med press, radio, TV och film bevarar individerna sin personliga anonymitet.
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