Protokoll från AA i Sveriges Servicekonferens 2012
1 Förtroenderådet hälsar välkommen och öppnar 21:e Servicekonferensen.
De Tolv Traditionerna samt de Tolv Koncepten läses.
Jan G, ordförande i FR, hälsade välkommen.
Lennart P, läste Ingressen samt kortversionen av de Tolv traditionerna.
Erland N, läste kortversionen av Koncepten.
2 Fortsatt ledning av Konferensen överlämnas till konferensordföranden. Riktlinjerna för
Konferensen samt Urkunden läses.
Jan G, överlämnade den fortsatta ledningen till presidiet.
Tommy K, läste Riktlinjerna för konferensen.
Tommy K, läste konferensurkunden.
3 a) Inbjudna gäster hälsas välkomna
Representanterna från Norge (Jan E)och Finland (Erkki H) hälsades välkomna.
b) Konferensdeltagarna presenterar sig
Samtliga deltagare presenterade sig.
Deltagarförteckningen justerades enligt följande:
Östra Regionen Anneli K ersätter Leif G.
Västra Regionen Anders B sjuk - ingen ersättare.
c) Genomgång av röst- och beslutsförfarande
Besluts- och röstningsförfarandet genomgicks.
4 a) Godkännande av kallelse samt dagordning
Kallelsen och dagordningen godkändes.
b) Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
Sten H och Urban L valdes
c) Val av två rösträknare
Sten H och Urban L valdes
5 Godkännande av protokoll från SK 2011
Godkändes och lades till handlingar.
6 Övriga frågor anmäles. Inlämnas skriftligt till sekreteraren senast fredag kl 16.00.
Övrig fråga från Sydostkretsen via Tezz SD, Södra regionen:
Gällande presentationen av förtroende rådets förslag. Hur skall dessa presenteras för
gemenskapen på rätt sätt. Varför presenteras de inte i den preliminära dagordningen i
servicebladet samtidigt med motionerna?
Om det räcker att förtroenderådets förslag bara redovisas i den slutliga versionen av
dagordningen. Är det då rätt att anta att, servicedelegaterna inte behöver rådfråga regioner,
kretsar och därigenom grupperna, innan de skall fatta beslut i dessa frågor?
Är det kanske så att de förslag som förtroenderådet har rätt att framlägga inte har så stort
inflytande på AA i Sverige i sin helhet så att hela gruppsamvetet behöver få möjlighet att
verka?
Eller strider detta års förfarings sätt emot Koncept tre? se s 23 och 25 om att rådfråga de som
rådfrågas bör.
Om detta förfaringssätt att presentera förtroenderådets förslag är praxis, är det då inte ett
exempel på upprepat missbruk av beslutsrätten? Koncept 3 s 25?

7 Konferensens huvudtema: Sponsorskap vårt ansvar
Tommy K, Presidiet, höll anförande över huvudtemat.
Sponsorskap vårt ansvar
Att fråga efter en sponsor eller erbjuda sig att bli en sponsor är allas vårt ansvar.
Den allra enklaste formen av sponsorskap är att fråga någon om han eller hon vill följa med på
ett möte.
En annan viktig sak som många av oss glömmer av, är att på möten prata om vilken nytta och
glädje vi haft av vår sponsor eller hur viktiga våra sponsier är för oss.
Vi får ju aldrig glömma bort var vi kommit ifrån och hur vi var då.
En nykomling är oftast mycket osäker och rädd och vågar inte tro på att AAs program ska
fungera för dem och det är vår uppgift att berätta om hur det fungerat för oss och att vi också
varit i ungefär likartade situationer som de är.
Vi vet ju också, från vår egen erfarenhet att något av det mest skrämmande som finns är att be
om hjälp. Vi bör erbjuda vår hjälp.
Kanske med att följa med på möten, dela ut vårt telefonnummer, be om telefonnummer, så att
vi kan ringa upp.
När en nykomling deltagit på några möten kanske vi ska börja berätta om vår egen väg för att
känna oss delaktiga i AA. Kanske berätta att vi började med att hjälpa till att koka kaffe och
öppna lokalen.(sponsra in i service).
Själva berätta om hur viktigt detta varit för oss, och hur viktigt det varit att börja jobba i
stegarbetet med hjälp av vår egen sponsor.
Det viktiga är att som sponsor bör vi själva ha gjort det arbete vi ber våra sponsier om att göra.
En blind kan inte leda en annan blind.
Många tror att man inte kan vara en sponsor innan man själv jobbat sig genom de 12 stegen.
Men det kan man.
Det kanske t o m är det som sporrar oss att själva fortsätta vårt eget arbete i stegen med hjälp
av vår sponsor, eller göra om vårt eget stegarbete ytterligare en gång.
För mig har en sak varit väldigt viktigt i mitt arbete med min sponsor och det är att han aldrig
bemött mig nedlåtande eller mästrande, utan med ödmjukhet och mycket tålamod och med en
stor portion humor och kärlek.
Viktigt har också varit att min sponsor varit ärlig och rak, att han vågat tala om för mig vad han
ser hos mig, och gett mig förslag på vad jag bör arbeta med utan att ge mig svaren.
Min sponsor uppmanade mig också till att själv börja hjälpa nykomlingar på samma sätt som
jag hjälpt honom.
Sponsorskap in i service, både i grupp, krets och vidare i regionen bör komma som en naturlig
följd om vi gjort ett bra arbete med vår sponsier.

Men vi får aldrig glömma bort att ta hand om vår egen nykterhet och visa att AA fungerar om
vi följer dom enkla råd och hänvisningar vi får i AAs program för tillfrisknande, regelbundet

går på våra möten och delar både sorger och glädjeämnen med andra på ett ärligt och
uppriktigt sätt, i vår hemma grupp. Själva fortsätter att arbeta för att bibehålla vår nykterhet
med hjälp av vår egen sponsor.
Och inte tar oss själva på så jävla blodigt allvar. Kunna skratta med och åt oss själva. Vi måste
ge för att kunna behålla vad vi fått.
8 a) Namnförslag till ordförande, vice ordförande, sekreterare och vice sekreterare till 22:a
Servicekonferensen (val § 16 a)
Valbara är: Urban L, Per W, Åsa T, Elin H och Anders W.
b) Huvudtema till 22:a konferensen: Rotation, AA:s puls
Fastställdes. (val§ 16 b)
c) Förslag till arrangör av Landsmötet och Nordiska mötet 2013:
Västra regionen (beslut § 12 a)
d) Namnförslag: ledamöter till FR Södra regionen (val § 12 b)
Tommy K
e) Namnförslag: vän till AA två stycken (val§ 12 c)
Hans Marklund och Olov Åkerman
f) Namnförslag till WSD (val § 12 d) Gunnar M
g) Namnförslag till ND (val § 12 e) Anders W (4 år), Jan G (2 år) med tillträde omgående
h) Förtroenderådets förslag till ändringar i Servicehandboken flik 4.
9 Rapporter
a) Regionerna
b) Förtroenderådet
c) Styrelsen för AA i Sverige
d) Världsservicedelegater
e) Nordiska delegater
Beslut: Rapporterna godkändes enhälligt.
10 Genomgång av arbetsuppgifter till de olika utskotten:
Samtliga utskott arbetar med:
• Motionerna
• FR förslag till ändringar i servicehandboken flik 4
• Konferensens tema: Sponsorskap vårt ansvar
• Koncept 9-12
• Utskott 1 – koncept 9
• Utskott 2 – koncept 10
• Utskott 3 – koncept 11
• Utskott 4 – koncept 12
Lördag den 14 april, kl 09.00
Per S hälsade välkommen till dagens arbete.
Jan G läste dagens text ur Dagliga reflexioner.
Sten H läste AAs ingress samt AAs 12 traditioner
Barbro Lindqvist nyanställd fr o m 2012 04 16 på servicekontoret presenterade sig
11a) Ekonomisk redovisning Stephan E styrelsen
Se bilaga Årsmöteshandlingar år 2012
b) Revisorerna har ordet
Se bilaga Årsmöteshandlingar år 2012 (sid 10).

12a: Beslut av arrangör och tema för landsmötet och Nordiskt möte 2013
Västra regionen valdes till arrangör.
b) val av ledamot i förtroenderådet
Tommy K Södra valdes som ledamot i förtroenderådet, mandatperiod 2012-07-01-2016-06-30
c) val av vän till AA två stycken
Hans Marklund och Olov Åkerman valdes som vänner till AA, mandatperiod 2012-07-01-2016-06-30
d) val av WSD
Gunnar Maxe valdes till WSD, mandatperiod 2013-01-01-2016-12-31
e) val av ND
Jan G valdes till ND med mandatperiod 2012 04 14 – 2014 12 31
Anders W valdes till ND på fyra år enl. ordinarie mandatperiod 2013 01 01 - 2016 12 31
13) Lägesinformation
Dagens struktur för central service i AA
Leif J informerade om flik 6 och 9 i servicehandboken.
FR och dess kommittéer
Harry Månsus informerade om arbetet i FRIK
Jan G ende representant för Ekonomikommittén har ett nära samarbete med styrelsen för AA
vilket gör att den inte behövs som en egen kommitté.
P-O T Litteraturkommittén informerar om broschyren Unga i AA som Servicekontoret håller på
att utforma tillsammans med YPAA.
Jan-Ola informerar om Policykommitténs funktion i AA
Internationella delegater
Jan-Ola informerar om WSDs funktion i världen.
Chris Bulletinen läser upp nedanstående rapport
Bulletinen årsrapport 2011
Tidningen har utkommit med sex nummer som planerat.
Upplagan för år 2011 var 2000 ex. per nummer.
Antalet prenumerationer var ca 1585 st. Det betyder en minskning på 80 st prenumerationer.
Av grupperna är det ca 60% som är prenumeranter på Bulletinen.
Bulletinen genererade 2011 ett överskott om 24.703:38 kronor vilket gick tillbaka till AA i Sverige
som ett täckningsbidrag.
Under året 2011 förändrades sammansättningen av redaktionen. I början av året var vi fem
redaktionsmedlemmar i varierande ålder och med god könsfördelning. Vi hade även en
redaktionsmedlem med betydande lång nykterhet och god förankring i traditionerna och stegen.
Denne och ytterligare en redaktionsmedlem valde att, i början av 2012, avsäga sitt serviceuppdrag i
redaktionen av personliga skäl. Detta betyder att vi numera är tre stycken i redaktionen som arbetar
aktivt med Bulletinen. Alla har över 5 års nykter tid i AA.
Vi ser dock ett behov av att redaktionen borde ha en sammankallande serviceposition där personen
har över 15 års nykter tid i AA och god förankring i programmet. Vi anser att detta skapar trygghet
och är en bra grund för diskussioner och beslut.
Vi har annonserat om önskad nyförsörjning till redaktionen i Bulletinen och i Servicebladet och för
närvarande har vi tre stycken intresserade kandidater som vi bjudit in till redaktionsmöte. Dessa
uppfyller önskvärd kompetens och nykter tid i AA.
Det är fortfarande svårt att få in tillräckligt många artiklar för att fylla tidningen. Vi har en plan för
marknadsföringsåtgärder så som att skapa visitkort och rollups för att synas mer på konvent och
landsmöten. Men på grund av att vi varit så få redaktionsmedlemmar har dessa åtgärder dragit ut på
tiden.

Alla i redaktionen kan enas om att Bulletinen är viktig och att ett behov finns för tidningen i AA:s
gemenskap. Därför ser vi hela tiden framåt, kommer med nya idéer om att föra budskapet vidare i
tryckform och lägger fokus på att bli bättre på olika sätt. Att göra service i Bulletinen ska vara roligt
och eftersträvansvärt. Och det tycker vi att vi har uppnått.
Styrelsen för föreningen AA i Sverige
Christer M presenterar övriga medlemmar samt talar om dess funktion.
Servicekontoret Magnus H
Formellt valdes jag in i styrelsen i aug 2011. Eftersom Gunnar M, min företrädare som drftsansvarig,
roterade ut i juni började jag redan under sommaren komma till Servicekontoret ca en gång per
vecka för stötta verksamheten och agera bollplank. Stämningen har under denna tid varit fantastisk
som jag uppfattat det. Mycket beroende på Bernts och Reines inneboende egenskaper, deras samsyn
i de flesta avseenden och hur väl de kompletterar varandra.
En hel del av Servicekontorets aktiviteter under det gångna året finns presenterat i förvaltnings- och
verksamhetsberättelsen som jag vet att Ni alla har tillgång till. Därför kommer jag kortfattat beröra
endast följande förändringar och avslutningsvis komma med några få ödmjuka men viktiga vädjanden
till Servicekonferensen;
1. Kontorets nya fräscha miljö – Arkivgruppen
2. Rekrytering av ny medarbetare till Servicekontoret
3. Betalningsrutiner, broschyrer och hemsidan
Under hösten 2011 har nya möbler införskaffats till konferensrummet. Vi behövde en större
flexibilitet vad avser möbleringen för mindre resp större möten som sker på Servicekontoret.
Självklart skall Gemenskapen utnyttja den här möjligheten för kommittéernas, Förtroenderådets,
Telefonjourens, Styrelsens samt andra Servicemöten fullt ut. Arkivgruppen, Birgitta D och John M,
har fått två vitrinskåp i konferensrummet för att på bästa sätt kunna presentera gammalt AA
material, de hittat i arkiven. Känner vi inte vår historia har vi heller ingen framtid, som kloka kvinnor
och män har uttryckt det genom åren!
Den 31 maj kommer Reine att gå i pension efter lång och trogen tjänst på Servicekontoret. Med
vetskap om detta påbörjade styrelsen tidigt i höstas det omöjliga arbetet att rekrytera Reine’s
efterträdare. Vi fick efter annonsering, bl a via arbetsförmedlingen, så småningom in drygt 40
sökanden till tjänsten. När dessa sedan granskats av Bernt samt två i styrelsen fastnade vi för fem
sökanden, fem kvinnor varav tre utanför gemenskapen. Dessa kallades till anställningsintervjuer på
Servicekontoret i december. Efter fyra genomförda intervjuer fattade vi ett enhälligt beslut att
anställa Barbro Lindqvist. Hon är socionom ursprungligen från Stockholm men de senaste åren
verksam som soc sekr på Barn & Ungdomsenheten i Trelleborgs kommun. Barbro börjar nu på
måndag och kommer att gå parallellt med Bernt och Reine fram till den 31 maj.
Välkommen Barbro!
Den 1 juni har vi öppet hus på Servicekontoret mellan 11 – 15.00 för att vi ska få en chans att dricka
kaffe, äta lite tårta och prata med Reine. Alla är hjärtligt välkomna.
Vi har infört sk. OCR-funktion på våra fakturor och pengarna går in på vårt Bankgiro. Frivilliga
bidrag + Bulletinen ligger på Plus Girot.
Dessa förändringar i betalningsrutinerna har genomförts för att underlätta bokföringsarbetet och
grupperna blir lättare att hålla isär.
Det är nu också möjligt att betala med kort i vår web-shop via Payson.
Åtta st av AA-s broschyrer finns som PDF:er på hemsidan. Dessa 8 trycker vi också själva för snabb
leverans, print on demand.
Apropå leverans så har Servicekontoret till 90 % lyckats skicka iväg beställningar som kommit via
web-shop samma dag, om beställningen gjorts före kl 12.00.

AA-s hemsida är under förändring. Några små steg har redan tagits och arbetet fortlöper. Vi hoppas
inom kort kunna presentera en mer användarvänlig hemsida och att den viktigaste informationen
kanske lyfts fram lite tydligare. Alla hemsidor har utan undantag en version 1.0 och med tiden
kommer så småningom en uppdaterad version. AA-s hemsida är inget undantag.
Avslutningsvis vill jag komma med några vädjanden till Servicekonferensen, för vidare spridning ut i
landet, avseende gruppernas adressändringar, den vikande bokförsäljningen och de frivilliga bidragen;
Adress- och tidsändringar för grupper skall göras till Servicekontoret för uppdatering på hemsidan
och i möteslistan. Ofta får personalen sätta igång detektivarbete för att spåra grupper och hjälpa
”husvilla” alkoholister som kommit till en stängd dörr på fel adress eller vid fel tidpunkt.
En klok, och vår Gemenskap närstående vän, uttryckte sig så här för en kort tid sedan till några av
oss;
”Jag har i olika sammanhang delat med min oro över ett par trender i AA.
Den ena är den nedåtgående trenden med bokförsäljning till vår egen gemenskap.
Vi lyckades med en puff för Hjärtats språk men nu är det lika negativt som förr, inte sant?
Detta är givetvis betydelsefullt för AA:s sviktande ekonomi som Anders B så tydligt
framställde för snart två år sedan.
Men ännu allvarligare på sikt är det enligt min mening om det är ett belägg för att
Gemenskapen inte längre dricker ur sina ursprungskällor?
Det är bra att gå på möten och låta konventen avlösa varandra - men jag tror att AA även i vår
tid behöver gräva djupare!
Som äldre medlem i Gemenskapen har jag ett ansvar att visa de som kommer efter mig vägen
till ursprungskällorna. Lika viktigt är att jag vägleder dessa människor in i service. AA i Sverige
behöver bredda sin rekryteringsbas. När jag kom till gemenskapen fanns inga 35 – 40 åringar
med 10 års obruten nykterhet men det gör det bevisligen idag. Låt oss alla gemensamt
anstränga oss lite extra för en större representation av yngre medlemmar på alla nivåer av
service och på samma inandning, vi behöver fler kvinnor inom service.
De frivilliga bidragen är ett kapitel för sig. Jag kan komma med flera belysande exempel men
jag väljer detta. Ca 2.000:- kommer in per grupp och år. Om vi beräknar att varje grupp har
10 medlemmar så innebär det att i snitt lägger varje medlem knappt 17 kr per månad. Frivilliga
bidrag betyder, ”var och en efter egen förmåga!” Det betyder inte gratis. Kanske kan vi
tillsammans bli lite generösare.
Stort tack och har Ni några frågor ska jag försöka besvara dessa så gott jag kan!
14) Fördelning på arbetsutskott. Avrapportering i plenum på söndag.

Söndag den 15 april, kl 09.00
15) Presentation av utskottens arbete samt beslut och uttalanden av Konferensen
Motioner:
Motion 1
Utskott 1
Beslut: Avslås
Blanketten ändras inte, men ett informationsblad om vad en AA-grupp är och inte är (se riktlinjerna)
bifogas.

Utskott 2
Motionen lästes. Angående de 6 kriterierna för vad en AA-grupp är, så har USA gått ifrån det.
Det enda som behövs är en önskan att sluta dricka. Det finns en upplaga (senaste) av ”AA- Gruppen
där allting börjar” som är utgiven 2010. Där finns inte de 6 kriterierna med.
Blanketten för anmälan av ny AA-grupp överensstämmer med senaste upplagan av boken.
Utskott 2 avslår motionen.
Motivering, anser att det är flik 7 i Vår Gemensamma Välfärd som ska revideras.
Utskott 3
Avslås.
Vi grundar vårt beslut på att de sex förslagen sedan 1991 är borttagna i USA och Canada och ur den
nya versionen av ”AA- gruppen där allting börjar”.
Det togs bort för att det förminskar innebörden i den långa formen av tredje traditionen och sjätte
försäkran i tolfte konceptet.
Den blanketten som vi har nu är en översättning från den som de har i USA.
Utskott 4
BESLUTSMOTION avseende revidering av blanketten för anmälan av ny AA-grupp.
En ny AA-grupp bildas oftast av personer som redan är medlemmar i AA och som väl känner till
AA:s Traditioner. Anmälningsblanketten ser utskott 4 bara som en formell anmälan av en ny grupp
och som inte behöver innehålla all information om vad en AA-grupp är och inte är. Det är viktigt att
vi får nya traditionsenliga grupper i AA och att vi besöker nya grupper för att hjälpa grupperna att
leva upp till AA:s Traditioner
Motionen avslås.

Servicekonferensens beslut: Motionen avslås
Motion 2
Utskott 1
Beslut: Bifalles, samt att Förtroenderådet ges i uppdrag att synkronisera urkunden med nuvarande
riktlinjer.
Utskott 2
Utskott 2 säger ja till motionen.
Motivering, ge ett uppdrag till FR .att undersöka möjligheten att översätta och återkomma nästa SK.

Utskott 3
Bifalles
Vi diskuterade den ekonomiska frågan rörande publicering.
Och eventuellt behov av prioritering gällande alla översättningar som föreslås.
Utskott 4
Utskott 4 diskuterade nödvändigheten av en översättning och om litteraturutskottets begränsade
resurser kan användas på ett bättre sätt.
Det bästa vore att all AA-litteratur blev översatt till svenska. Utskottet tycker att Konferensurkunden
skall översättas, men översättningen behöver inte ha högsta prioritet.
Motionen tillstyrks.

Servicekonferensens beslut: Motionen bifalles
Motion 3
Utskott 1
Beslut: Bifalles
Bör utformas som en handledning för de tolv koncepten i Sverige
Utskott 2
Motionen lästes.
Utskott 2 avslår motionen.
Motivering, materialet i servicehandboken kan fördjupas.
Utskott 3
Bifalles
Utskott 4
Utskottet diskuterade nödvändigheten av en mer lättillgänglig bearbetad översättning av Tolv
koncept och kom fram till att översättning inte var nödvändig. Servicehandboken är en bra och
fungerande väg att beskriva hur AA är organiserat och fungerar i Sverige.
Utskottet ansåg att nuvarande översättning av Tolv koncept är svårförstålig och att nya medlemmar i
AA kan ha svårt att förstå att Tolv koncept beskriver AA:s organisation i USA.
Motionen avslås i sin helhet.

Servicekonferensens beslut: Motionen Bifalles med 16 röster för och 9 röster mot
Motion 4
Utskott 1
Beslut: Avslås
Utskottet anser att syftet är bra, dvs att föra ut budskapet om det tredje legatet är viktigt men anser
inte att en plansch är bästa lösningen.
(Annelie K reserverar sig)
Utskott 2
Motionen lästes
Utskott 2 avslår motionen.
Motivering, ekonomiska skäl.
Utskott 3
Bifalles.

Utskott 4
BESLUTSMOTION. Det tredje Legatet på väggen
Förslaget diskuterades och utskottet ansåg att det behövs en ny förkortad version av koncepten för
att få plats med texten på en plansch i samma storlek som planscherna med Steg och Traditioner.
Motionen tillstyrks.

Servicekonferensens beslut: Motionen Bifalles med 14 röster för och 13 röster mot
Motion 5
Utskott 1
Beslut: Bifalles
Utskott 2
Motionen lästes.
Utskott 2 bifaller motionen.
Motivering, positivt att det är en stående punkt på dagordningen vid varje SK. (en diskussion)
Utskott 3
Bifalles.
Att det alltid finns en stående punkt vid service konferensen där man diskuterar i utskotten vad vi
kan göra mer för att föra budskapet vidare
Utskott 4
BESLUTSMOTION. Vikten av att föra budskapet vidare
Utskottet ansåg att i grunden hela Servicekonferensen handlar om att föra budskapet vidare och att
det inte behövs någon stående punkt vid Servicekonferensen som specifikt behandlar att föra
budskapet vidare. Utskottet diskuterade möjligheten att grupper, kretsar och regioner uppmuntras
av Servicekonferensen och Förtroenderådet att intensifiera sitt arbete med att föra budskapet vidare
antigen var för sig eller koordinerat. Den nu avslutade handlingsplanen anser utskottet är ett bra
dokument för service och arbete med 5:e Traditionen.
Motionen avslås.

Servicekonferensens beslut: Motionen bifalles
Motion 6
Utskott 1
Beslut: Avslås
Ekonomisk redovisning i Servicebladet är redan på gång.
Utskott 2
Motionen lästes.
Utskott 2 tillstyrker motionen.
Motivering, överlämna till FR att arbeta med detta.
Utskott 3
Bifalles
Utskott 4
BESLUTSMOTION. Rapportering av frivilliga bidrag och AA:s ekonomi
Det är viktigt att vi har tillit för våra förtroendevalda. Vi är inte misstroendevalda (citat från Christer
M). Budgeten finns tillgängligt på AA:s hemsida under Förtroenderådets protokoll. Möjligen kan det
tydliggöras bättre i vilket Förtroenderådsprotokoll som budgeten finns.
Motionen avslås i sin helhet.

Servicekonferensens beslut: Motionen bifalles med 17 röster för och 10 röster mot

Motion 7
Utskott 1
Beslut: Avslås
Utskott 2
Motionen lästes.
Utskott 2 avslår motionen.
Motivering, vi bör ha förtroende för våra förtroendevalda.
Utskott 3
Bifalles
Utskott 4
BESLUTSMOTION. Hantering av inkomna motioner till Servicekonferensen
Per-Ola T, Förtroenderådet informerade utskottet om hur motionerna behandlas av Servicekontoret
och Förtroenderådet innan motionerna går vidare till Servicekonferensen. Motioner som innehåller
t.ex. personangrepp sorteras bort. Utskottet litar på hanteringen av motioner som görs av
Servicekontoret och Förtroenderådet. Utskottet finner därför att det inte finns någon anledning att
ändra hanteringen.
Motionen avslås.

Servicekonferensens beslut: Motionen avslås.
Motion 8
Utskott 1
Beslut: Avslås
Utskott 2
Motionen lästes.
Utskott 2 avslår motionen
Motivering, vi bör ta hand om den villighet och kunskap vi har. Rotation är önskvärd men
verkligheten är som den är.
Utskott 3
Avslås.
Utskott 4
Utskottet förstår att motionsställaren vill undvika maktkoncentrationer i central service, samtidigt
som det är mycket svårt att få kompetenta tjänare till service. En välfungerande och engagerad
nomineringskommitté kan vara en möjlig lösning på problemet att spåra upp kompetenta tjänare
till Förtroenderådet och dess kommittéer.

Motionen avslås.
Servicekonferensens beslut: Motionen avslås.
Motion 9
Utskott 1
Beslut: Avslås.
Kan göras lokalt.
Utskott 2
Motionen lästes.
Utskott 2 tillstyrker motionen.
Motivering, vi tycker om en enhetlig utformning. Överlämnas till FR.

Utskott 3
Avslås.
Underlag till visitkort finns redan på AA.se/för medlemmar/informationsarkivet/här finns det
underlag för visitkort. Dessa underlag kan lämnas direkt till tryckeriet. Och kompletteras med egen
text.
Utskott 4
BESLUTSMOTION. Gemensamt visitkort för försäljning
Utskottet anser att ett visitkort kan tas fram lokalt av Grupper, Kretsar eller Regioner. Det finns idag
många tryckerier som trycker visitkort till humana priser både i små och stora upplagor.
För mycket små upplagor av visitkort finns det även möjlighet att använda sin egen PC och sin egen
skrivare. Många Grupper och Kretsar tar idag fram visitkort med adresser, mötestider och
telefonnummer till de lokala grupperna.
Motionen avslås.

Servicekonferensens beslut: Motionen avslås.
Motion 10 - Diskussionsmotion
Utskott 1
Diskuteras ej p. g a avslag av motion 4.
Utskott 2
Diskussioner som talar om hur viktigt det är att Servicehandboken används och tas upp i grupperna.
Den förkortade versionen av koncepten finns i Servicehandboken. Vi kan inte förändra lydelsen i
texten på t.ex. rullgardin. De 12 koncepten är för worldservice. Viktigt att få fram de tre legaten. Att
de finns.
Utskott 3
Utskottet bifaller motion 10 men att förtroenderådet beaktar utfallet i motion tre, så att texterna
överensstämmer på rullgardin och i koncept. Den översättning som presenteras här överensstämmer
väl med den amerikanska förkortade förlagan.
Utskott 4
DISKUSSIONSMOTION. Förkortad text till Det Tredje Legatet på väggen
Motionen innehåller ett förslag på en kort version av Tolv Koncept för Service. Utskottet diskuterade
innehållet i förslaget och tycker att förslaget måste bearbetas vidare av Förtroenderådet och dess
Policykommitté. Rubriken ”AA:s Tolv Koncept för Service” kan behöva ändras till t.ex. ”AA-Sveriges
tillämpning av Tolv Koncept för Service”. Det är också möjligt att använda den korta versionen från
boken Tolv Koncept För Service, även om planschen blir större än planscherna för Steg och
Traditioner.
Motion 11- Diskussionsmotion
Utskott 1
Viktigt att samla och behandla alla idéer och förslag som diskuteras i utskotten
FR ansvariga för att följa upp Servicekonferensens diskussioner
Utskott 2
Allt försvinner inte. Kommentarer finns med i protokollet.
Protokollet skickas ut till grupperna. Den enskilde medlemmen har också sitt ansvar.
Svårt att få unga i AA att sitta i service i 3-4år. Vi äldre som gör det jobbet. De yngre kan ut och föra
budskapet vidare.

Utskott 3
Vi stöter på en fråga där de måste ha konferensens beslut så återkommer de till nästkommande
servicekonferensen instämmer med andemeningen i motionen. Vi menar att det i praktiken
fungerar så redan idag. Bra förslag som kommer fram i utskottens diskussioner och i konferensens
diskussioner protokoll förs. Sedan har förtroenderådet förtroendet att arbeta vidare med de förslag
som är möjliga. Om förtroenderådet förtroendet att arbeta vidare med de förslag som är möjliga.
Om förtroenderådet stöter på en fråga där de måste ha konferensens beslut så återkommer de till
nästkommande servicekonferensen.
Utskott 4
DISKUSSIONSMOTION. Hur tar vi tillvara förslag och synpunkter vid Servicekonferensen?
Protokollen från Servicekonferenserna är mycket omfattande och innehåller även utskottens
motivationer för motionernas bifall eller avslag.
Utskottet anser att angelägna ärenden/motioner kommer att tas upp som nya motioner medan
mindre angelägna motioner kanske blir glömda. AA bemödar sig alltid att beakta minoritetsåsikter
som ibland senare blivit AA:s väg, se Koncept 5.
FR förslag ändringar/tillägg i Servicehandboken flik 4
Utskott 1
Utskott 1 enades om att båda texterna ska finnas med i riktlinjerna.
Utskott 2
FR förslag till ändring/tillägg i servicehandboken flik 4, sid 1 Gruppen
Utskott 2 tillstyrker FR förslag till ändring/tillägg i servicehandboken flik4, sid 1.
Vi gör det med hänsyn till att servicehandboken och ”AA-gruppen där allting började” synkas.
Utskott 3
Bifalles
Eftersom det motsvarar den text som finns i ”AA-gruppen där allting börjar” och som är en direkt
översättning av den amerikanska motsvarigheten.
Utskott 4
Per-Olov T i Förtroenderådet förtydligade bakgrunden till förslaget.

Servicekonferensens beslut: Förslaget Bifalles
Konferensens tema
Utskott 1
Konferensens huvudtema, Sponsorskap - vårt ansvar
1. Sponsorskap runt omkring i gemenskapen
2. Råd från äldre medlemmar ”detta är bra för dig”
3. Sponsrad in i service
4. Att finnas till hands för andra
5. Att våga fråga och be om hjälp
6. Sponsor i nykterheten (stegen) och sponsor i service
7. Tillit och förtroende
8. Lämna över i service
9. Sponsorskap och hur vi tar hand om och för budskapet vidare till nykomlingar är bra
diskussionsteman för gruppsamvetsmöten
10. Sponsorskap handlar i grunden om att arbeta med tillfrisknandet, i det ingår stegen,
traditionerna och koncepten (de tre legaten)
11. Erbjuda sponsorskap i gruppen, påminna om värdet av sponsorskap

12. Otydligt i AA-grupper om sponsorskap
13. Vårt ansvar är att som sponsor att föra budskapet vidare till en annan alkoholist
14. Sponsorskap är en plikt att ge tillbaka, ett nöje och en försäkran om min nykterhet
Utskott 2
SPONSORSKAP VÅRT ANSVAR.
Utskott 2, Oerhört viktigt att hjälpa de som kommer efter. T.ex. länder som ej har haft AA
tidigare. Viktigt att låta den som behöver, ber om hjälp själv.
Att göra fotarbetet själv inte ”tala om” hur någon ska göra.
Viktigt att prata om tillfrisknandet.
Viktigt att sponsra i alla våra angelägenheter.
Utskott 3
Sponsorskap i stegen bra och viktigt för mig och nykomlingen.
Det är också viktigt att vi sponsrar in i service och att vi, när vi lämnar ett uppdrag gör ett bra
överlämnande och sätter in vår efterträdare i uppgifterna.
Sedan är kanske ordet sponsor inte så bra, kanske mentor eller bollplank passar bättre i Sverige.
Ett problem som vi diskuterade är att det kan bli för pretentiöst, inte kan väl jag sponsra och då
måste man ju kunna så mycket. Då kan jag tänka att villigheten att göra service är viktig, att jag
gör så gott jag kan och försöker att tänka på AA s bästa.
Vi diskuterade hur vi kan hjälpa de som är gamla i AA som tar återfall. Och problemet med
gamla som kommer tillbaka efter återfall och inte vill ta till sig lösningen, utan sitter på mötena på
gamla meriter.
En erfarenhet av hur man kan göra med gamla som tagit återfall är att vi, om det är möjligt kan
stötta de anhöriga.
Vi tog också upp att en sponsor kan hjälpa med så mycket mer än stegen, att vägleda mig till att
bli en ansvarsfull samhällsmedborgare.
När jag själv har gjort stegen för min egen skull och börjat tillfriskna så får jag kraft över till att
också ta ansvar. Jag för budskapet vidare för min egen skull 12:e steget, men man kan också se det
så att det är mitt ansvar att om jag är osäker på att sponsra bör göra stegen med en sponsor för att
lära mig AA`s lösningen bättre, för jag har ett ansvar för att det är AA`s lösning jag för vidare.
Utskott 4
Diskussionen började med att alla i utskottet fick dela om sina erfarenheter av sponsorskap.
Det är inte bara vårt ansvar att ställa upp som sponsorer utan vi måste också vara ansvariga för
att vårt agerande som sponsorer följer AA:s väg och inte någon ”hemmagjord” väg. Som
sponsor måste man vara ödmjuk inför både uppgiften och den person man är sponsor för. På
vissa orter kan det vara mycket svårt att hitta sponsorer. En lösning på detta kan vara att
försöka hitta en sponsor på något konvent på annan ort. Det är viktigt att grupperna har som
rutin att t.ex. vid mötets avslutning påminna om sponsorskapet och fråga om det finns
mötesdeltagare som söker eller vill vara sponsorer. Sponsorskap behandlas i Stora Boken och i
broschyren Fadderskap (Sponsorship).
Koncept 9-12
Utskott 1 – koncept 9
Bra ledarskap handlar om att välja rätt människor till våra olika serviceuppdrag
• Frågan ska vara ”vilka personer är högst kvalificerad att utse”
• En AA-ledare i service är därför en man eller en kvinna som själv kan sätta principer, planer
och policy i verket på ett så engagerat och effektivt sätt att resten av oss vill backa upp
honom eller henne och hjälpa till att genomföra arbetet
• Bra ledarskap introducerar planer, policy och idéer för förbättring av vårt samfund och dess
tjänster
• En politikus är en figur som som ständigt ger folket vad folket vill ha
• En statsman är en person som som omsorgsfullt gör skillnad mellan när man ska efterkomma

människors önskningar och när man inte ska göra det
• Lyssna på kritikers skäl
• Framsynthet är en viktig egenskap
• Tydliggöra detta i grupperna/gruppsamvetsmöten
• Sponsorn har en viktig roll att introducera service som en del av tillfrisknandet
• Ta med andra till krets- och regionmöten och stormöten
• Genomför Serviceseminarier, Vår Gemensamma Välfärd
• Att göra nya medlemmar attraherade av tillfriskandet via service
• Att ta ansvar är en viktig del i tillfrisknandet
• Att gå från egennytta till att bli till nytta för Gud och andra människor
Utskott 2 – koncept 10
Betrodda tjänare, behöver kunna ta sitt ansvar.
Betrodda tjänare är inte betrodda budbärare.
Beslut kan ändras efter diskussioner, olika vinklingar och andra nyare insikter.
För AA:s bästa.
Det som står i Servicehandboken om koncept 10 är bra,.
Anpassad till svenska förhållanden
Utskott 3 – koncept 11
Rotationsprincipen är viktig för att då sprids kunskaperna till många. Eftersom vi bara har två
anställda så gör båda varandras uppgifter så att de kan stötta upp för varandra vid sjukdom
Den är också viktig för att nya ska få en chans att göra service.
Kvalifikationerna för att göra service i de olika kommittéerna finns i servicehandboken i
arbetsbeskrivningarna för de olika kommittéerna under flik 6, det är inte bara nykter tid som
gäller.
De tolv koncepten skrevs för Världservicen så de behöver omarbetas för våra svenska förhållanden
Utskott 4 – koncept 12
Konceptet lästes igenom och diskuterades. Att beslut av servicekonferensen tas i enighet är en
viktig punkt i Koncept 12. Koncept 12 efterlevs av Servicekonferensen och utskottet omfamnar
därför koncept 12
.
Dagens struktur för central service
Förtroenderådet ber servicekonferensen om tillåtelse att frångå stadgarna gällande mandatperioder
för att lösa den rådande situationen så att alla inte roterar ut samtidigt.
Servicekonferensens beslut: Konferensen bifaller Förtroenderådets önskemål och uppdrar åt
dem själv att lösa rådande situation.
Utskott 1
Telejouren
Är en publik tjänst som organisatoriskt bör ligga under styrelsen. Telejouren ska ha en
arbetsbeskrivning och en budget.
Strukturen
Servicestrukturen ska inte ändras, är i enlighet med Koncepten
Översyn av antal ledamöter i kommittéerna.
Kommittéerna är ett viktigt komplement för kontinuitet i AA samt en värdefull kunskapsresurs
Servicemötet
Varje år genomförs ett s k Servicemöte där kommittéerna, styrelsen, FR och regionordförandena
bjuds in. Mötets syfte ifrågasattes.
Möte med regionordförande positivt, kan bestå av en inbjudan att delta på ett
Företroenderådsmöte.

Servicemötet bör vara ett gruppsamvetsmöte och idémöte mellan FR och kommittéerna utifrån
de tre fokusområden
Nå fler alkoholister i samhället
1 Kunniga AA-grupper
2 Enighet i service
Övrigt
Leif gjorde en genomgång av punkter från förra konferensen som finns oåtgärdade på
Förtroenderådets lista.
Utskottet använde resterande tid till att diskutera kring två frågor:
Ekonomi och bokförsäljning
• Viktigt att regelbundet informera om vad hattpengarna går till i grupperna
• Vad är nykterheten värd?
• Tillämpa 60-30-10-principen
• Inhouse-produktion av broschyrer positivt
1. Bokförsäljningen sjunker, inte bara i AA utan generellt. Det innebär inte att man läser
mindre, utan att man läser på nya sätt. En snabbare övergång till e-böcker (ePub) skulle
kunna ge ett värdefullt tillskott till litteraturförsäljningen. Försäljningen av s k läsplattor ökar
explosionsartat i alla åldersgrupper
2.
Prata mer om litteraturen på mötena, läsa ur olika böcker och dela om deras betydelse i
förståelsen för AA och sjukdomen
Att föra budskapet vidare
1.
Stötta de lokala informationskommittéerna bättre
2.
Genomföra en årlig tvådagars OI-workshop (inspiration och utbildning)
3.
Inte bara informera utan också bygga broar, skapa relationer och erbjuda hjälp
4.
AA en extra resurs till all annan verksamhet
5.
Vara lokalt synlig på sin hemort, i t ex lokaltidningens ”Vad händer”-spalt, med
pluggannoser, broschyrer och mötesinformation i väntrum, vårdcentraler, företagsläkare,
sociala myndigheter, sjukhus, polis, hotell, m.m.
6.
Vara nåbar via Internet (webbsida, e-post, telefon). Mer och mer förfrågningar och rop
på hjälp kommer via Internet
7.
Se checklista i ”Vår Gemensamma Välfärd” – gruppsamvetet
Utskott 2
Telejouren, var ska de tillhöra? T.ex. FRIK eller FR. (ej heller Servicekontoret)
Utskott 2 föreslår att frågan utreds mer.
Rotation i styrelsen AA i Sverige
Utskott 2 , be SK säga, att FR får lösa uppgiften.
Enligt stadgarna så är mandattiden 4år i FR och i styrelsen AA Sverige.
Utskott 3
Telejourens tillhörighet
Vi började med att titta på Motion 1 från förra året om telejourens tillhörighet och utskottens
kommentarer.
Efter förra årets servicekonferens så flyttades kostnaderna för telejouren från Östra regionen till
AA i Sverige. Det upprättades också ett eget konto för Telejouren. Förtroenderådet har även
utsett en kontakt person tills vidare.

Tidigare hade Telejouren haft en sammankallande och ett möte första onsdagen varje månad.
Som riktlinje för de som gör service i telejouren finns det idag en ”lathund”.
Vi föreslår att förtroenderådet bildar en ny Telejour kommittee som är underställd
förtroenderådet. Och förtroenderådet bör ta fram kvalifikationer och riktlinjer för
serviceuppdraget att sitta i telejouren.
– Övrigt om dagens servicestruktur
Vi diskuterade varför Bulletinen ligger under styrelsen, det blev nog så en gång i tiden för att
det måste finnas en ansvarig utgivare, detta är Reine. Men det är förtroenderådet som tillsätter
tjänarna på Bulletinen. Vi föreslår att Bulletinen också läggs under förtroenderådet och att
ansvarig utgivare utses av förtroenderådet.

– Differentiering av mandatperioder i styrelsen och FR
Vi rekommenderar att vi vid servicekonferensen inför nästa val rätta till detta genom att
korrigera mandat tiderna. Den nuvarande situationen överlåter vi åt förtroenderådet att sköta
själv. Det löser sig kanske naturligt genom att någon vill avgå tidigare.
Utskott 4
Förtroenderådets organisation
•
•
•

Utskott 4 förordar att mandattiden för några av Förtroenderådets tjänare förkortas så
att inte alla tjänare roterar ut samtidigt.
Telejouren organisationstillhörighet diskuterade och utskottet kom fram till att
telejouren bör placeras som en egen kommitté direkt under förtroenderådet.
Utskottet förordar att det görs en förnyad utredning om en teknisk lösning som
möjliggör att Telejouren kan skötas från hela Sverige. Detta gör att avsevärt fler AAmedlemmar kan göra service i Telejouren.

16 a) Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare och vice sekreterare till 22:a
Servicekonferensen
Valdes enligt följande (28 röster av 28 inkom):
Ordförande: Urban L
Vice ordförande: Åsa T
Sekreterare: Per W
Vice. Sekreterare: Elin H
b) Fastställande av huvudtema för 22 Servicekonferensen
Rotation AA:s puls
c) Fastställande av datum för 22 Servicekonferensen
12-14 april 2013
17 Övriga frågor besvaras
Förtroenderådet har gjort en miss
18 Godkännande av Förtroenderådets verksamhet för 2011
Servicekonferensen beslutar godkänna Förtroenderådets verksamhet för 2011.

