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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 iaktta 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. Konferensen kan dock inte ta ansvar för sina beslut gentemot samhället, den resursen har endast Förtroenderådet. Det innebär att Förtroenderådet har vetorätt i konferensen och kan därför vägra att verkställa ett beslut med hänvisning till sitt
ansvar inför lagen. Denna konstruktion kan förefalla 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 får man överge sin rätt att fatta beslut, enligt tredje konceptet, och låta frågan gå till grupperna som har sista ordet. 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/konferenspresidiet bjuda in 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 grundläggande delar:
Rapportering av föregående års serviceverksamhet. Därvid bör särskild vikt läggas vid uppföljning av beslut
i policyfrågor, fattade vid föregående Servicekonferens. En del av konferensen skall ägnas åt ett ingående
studium av konferensens huvudtema.
Eventuella förändringar av stadgarna för Föreningen AA i Sverige skall godkännas av Servicekonferensen
för att träda i kraft. Upplösning av föreningen skall också godkännas av konferensen som sedan beslutar om
disposition av eventuella överskottsmedel i den upplösta föreningen. Viss litteratur som distribueras genom
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Servicekontoret kan föreläggas konferensen för godkännande. Konferensen skall göra en översiktlig sammanfattning av fattade beslut. Härav skall klart och tydligt framgå hur konferensdeltagarna skall föra ut
servicekonferensens beslut till grupper, kretsar och regioner. 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 anställda, 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.
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 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.
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Val av ordförande och sekreterare
Ordförande, vice ordförande, sekreterare och vice sekreterare för nästa års servicekonferens 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 konferenspresidium och förbereder nästa konferens i samarbete med Förtroenderådet
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 SK2013
Fredag 12 april
14.00 Öppnande av 22:a Servicekonferensen
1. Förtroenderådet hälsar välkommen och öppnar 22: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 välkomnande
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 2012
6. Övriga frågor anmäls. Inlämnas skriftligt till sekreteraren senast fredag kl. 16.00
7. Konferensens huvudtema. Rotation AAs puls, talare: Jan-Ola J och Per W.
15.30 Kaffe
16.00 8. Underlag och förslag inför val och beslut
8. a) Namnförslag ordförande, vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare 23:a Servicekonferensen
(val§16 a)
b) Förslag till huvudtema till 23:a Servicekonferensen 2014 (val§16b)
c) Förslag till arrangör av Landsmötet 2014, Övre norra regionen (Beslut § 12a)
d) Namnförslag: ledamot till FR från Västra regionen (val§12b)
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
* Konferensens tema: Rotation, AA:s Puls
* Hur får vi YPAA att bli mer delaktiga i vår servicestruktur?
* Hur får vi mer kvinnlig representation i AAs servicestruktur?
* Hur för vi budskapet vidare; Torontodeklarationen; ”Varhelst, närhelst någon ber om hjälp…”
* Koncept 1-4
Utskottsarbetet påbörjas, avrapportering i plenum på söndag.
18.00
19.00
22.00

Middag
Utskottsarbetet fortsätter
Öppet AA-möte Lokal: Wembley
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Lördag den 14 april
09.00 11. Ekonomi
a) Ekonomisk redovisning
b) Revisorerna har ordet
12. Beslut av arrangör och tema för Landsmötet 2014
10.30 Kaffe
11.00 13. Lägesinformation
* Dagens struktur för central service i AA:
* FR och dess kommittéer
* Internationella delegater
* Styrelsen för föreningen AA i Sverige
* Bulletinen
* Servicekontoret.
13.00

Lunch

14.00 14. Genomgång av lördagens arbetsuppgifter till de olika utskotten:
a) Slutförande av fredagens arbetsuppgifter
Utskottsarbetet fortsätter, avrapportering i plenum på söndag.
15.30
16.00
18.00
19.00
22.00

Kaffe
Fortsatt utskottsarbete
Middag
Fortsatt utskottsarbete
Öppet AA – möte Lokal Wembley

Söndag den 15 april
09.00 - 14.00 15. Presentation av utskottens arbete samt beslut och uttalande av konferensen
10.30 Kaffe
13.00 Lunch
14.00 - 16.00.
Val och fastställanden
a) Presidium sk 2014 ordförande, vice ordförande, sekreterare och vice sekreterare till 23:a Servicekonferensen
b) Fastställande av huvudtema för 23:e Servicekonferensen
17. Övriga frågor besvaras
18. Godkännande av Förtroenderådets verksamhet för 2012
19. Konferensdeltagarna får uttala sig om den 22:a Servicekonferensen
20. Avslutningsanförande av Förtroenderådet
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Deltagarförteckning
Med rösträtt
Servicedelegater:
Övre Norra: Ingela L. Umeå (2), Ulf N. Piteå (1)
Nedre Norra: Lasse S. Frösön (3), Birgit A Frösön (2)
Mellersta: Ulla H. Falun (3), Morgan O. Segmon (3), Ulf B. Forsa (1)
Östra: Hans E. Västerås (3), Dan N. Skokloster (3), Tord K. Stockholm (3), Stig N. Trosa (2), Jan J. Lotorp (2), Ray L. Enköping (1), Ronald F. Bromma (1)
Västra: Anders B. Göteborg (3), Mikael H. Henån (1)
Södra: Ulla Q. Malmö (3), Therez E. Kristianstad (3), Jörgen M. Landskrona (2), Thomas F. Ystad (1)
Förtroenderådet:
Leif J. Ludvika, Per-Olof T. Härnösand, Erland N. Luleå, Christer M. Hemse, Tommy K. Hörby, Olov
Åkerman Nynäshamn, Hans Marklund Skellefteå
Anställd vid Servicekontoret
Bernt Grönqvist, Boo.
Utan rösträtt
Styrelsen för Föreningen AA i Sverige: Stephan Engström Danderyd
Revisor Björn Ejdne
Internationella delegater:
WSD: Reine J. Nacka, Gunnar M. Stockholm Jan-Ola J Lomma(avgående)
ND: Anders W. Skellefteå, Jan G. Ystad
Bulletinen: Monica M. Falun
Inbjudna gäster: WSD/ND från Norge, Finland och Danmark
Presidiet:
Ordförande: Urban L. Falun
Vice ordförande: Åsa T. Norrköping
Sekreterare: Per W. Vänersborg
Vice sekreterare: Elin H. Kvissleby
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Utskottsindelning
Utskott 1
Ulla Q
Jan J
Ulf B
Stig N
Ray L
Erland N
Tommy K
Jan G
Jan-Ola J
Jens S

Region
S
Ordförande
Ö
Sekreterare
M
Nyckel
Ö
Ö
FR (ÖN)
FR (S)
ND (S)
WSD (avgående)
ND (Nor)

Utskott 2
Tord K
Ulla H
Mikael H
Ingela L
Ronald F
Per-Ola T
Olov Åkerman
Anders W
Bernt G

Region
Ö
M
V
ÖN
Ö
FR (NN)
FR Vän AA
ND (ÖN)
SK

Utskott 3
Dan N
Jörgen M
Birgit A
Morgan O
Ulf N
Leif J
Gunnar M
Monica M
Ej klart

Region
Ö
S
NN
M
ÖN
FR (M)
WSD (Ö)
Bulletinen
ND (FIN)

Utskott 4
Tezz E
Hans E
Tomas F
Anders B
Lasse S
Christer M
Hans Marklund
Reine J
Sune H-S

Region
S
Ö
S
V
NN
FR (Ö)
FR Vän till AA
WSD (Ö)
ND (Dk)

Ordförande
Sekreterare
Nyckel

Ordförande
Sekreterare
Nyckel

Ordförande
Sekreterare
Nyckel
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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

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 12 april kl 14.00 till söndag 14 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.
Boende
Incheckning efter kl. 14.00 fredag. Utcheckning senast kl. 12.00 söndag.
Avslutning
Konferensen beräknas vara avslutad söndag senast kl. 16.00.
Valda presidiet för SK2014 ska stanna 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
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
Fortsatt utskottsarbete
Öppet AA-möte .i Lokal Wembley

Lördag:
Kl 09.00
Kl 10.30
Kl 11.00
Kl 13.00
Kl 14.00
Kl 15.30
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
Fortsatt utskottsarbete
Middag
Fortsatt utskottsarbete
Öppet AA-möte i Lokal Wembley

Söndag:
Kl 09.00
Kl 10.30
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 SK2013 och SK2014 samlas omedelbart efter konferensens slut för avrapportering.
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Rapporter
VERKSAMHETSRAPPORT 2012 FRÅN ÖVRE NORRA REGIONEN
Övre Norra Regionen består av två kretsar: Krets 1: Norrbotten samt krets 2: Västerbotten.
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 och presentation av Hans Marklund Vän i AA. Tommy från FR deltog och
påminde oss om den världsomfattade gemenskap vi finns i och ansvarar för.
På konventen i Umeå och Storuman arbetade vi med Vår Gemensamma Välfärd i små grupper.
Trevligt är också att FRPK träffats här i norr.
Älvsbykonventet höll till inne i själva stan, då stugbyn var upptagen – och det gick bara bra
Tjänare i regionen:
Ordförande, Hans S Umeå
Kassör, Ida-Märta Vilhelmina
Sekreterare, Leif L Umeå
Ingela L och Ulf N (vald 2013)är servicedelegater från Västerbotten och Norrbotten
Erland N Luleå är regionens representant i förtroenderådet.
Inez S Luleå policykommittén
Hans Marklund Vän i AA
Anders W Nordisk delegat
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. Förhoppningsvis har vi en liten
öppning till läkarutb, vi väntar med spänning på svaret om vi får sprida Info där!!!
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. Vilande för närvarande.
Ekonomin är OK i både region och kretsar. 60-30-10 kan bli bättre!!!
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! Det finns en genuin kraft i Skellefteå som, om ÖN
blir region för nästa LM, har en väl utarbetat plan – som vi alla är beredda jobba för i så fall!!!!
Ingela L servicedelegat

13

Verksamhetsberättelse för år 2012, från Nedre Norra Region
Under året har regionen bestått av 1 fungerande krets, Mitt Kretsen med Il grupper och en vilande krets,
Jämtland/Härjedalen med 7 grupper.
Sammanlagt finns det i regionen 30 grupper, varav 1 vilande, 1 grupp har startats och 3 grupper har upphört.
En IK-kommitté finns i Sundsvalls område. Att starta en IK-kommitté i Östersunds område misslyckades.
Tre ordinarie regionsmöten har hållits i regionen, Härnösand 1 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. Härnösandsgruppen.

Lasse S. Servicedelegat

RAPPORT FRÅN MELLERSTA REGIONEN 2012
Mellersta regionen består av fyra kretsar: Hälsingekretsen 13 AA-grupper, Gestrikekretsen, 9 . Dalakretsen
25 och Värmlandskretsen 23 grupper.
Tjänare i regionen:
Ordförande: Hasse H tom 25/8 2012, Urban L från 25/8 2012.
Sekreterare: Rolle tom 25/8 2012, Thomas O från 25/8 2012.
Kassör: Vakant tom 11/2 2012, Ulf B från 11/2 2012
Servicedelegater: Urban L tom SK 2012, Ulla H, Morgan O, Ulf B från 25/8 2012.
Förtroenderådet: Leif J.
Verksamhet 2012: Regionen har under året haft fyra arbetsmöten, som börjat med gruppsamvetsmöten.
Mötena har lagts centralt i regionen, i god anda och med bra uppslutning.
Aktiviteter under året: Vår huvudsakliga uppgift har varit att planera och genomföra Landsmötet, som
hölls i Leksand den 10-12/8 och temat var "Sponsorskap vårt ansvar"
Vi hade 7 arbetsmöten och 3 förberedelsedagar i anslutning till Landsmötet. Urban L var sammankallande
för landsmötesgruppen. Under Landsmötet genomfördes 90 möten.
Vi som jobbade med landsmötet tyckte att allt fungerade bra, mycket tack vare alla tjänare som ställde
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upp. Ekonomiskt gick det bra och vi kunde skicka överskottet till
servicekontoret. Vi servicedelegater är tacksamma för att få vara betrodda tjänare i denna stora händelse i
regionen.
Övrigt: Regionen har en infokommitté som ska stötta och hjälpa kretsarna att starta nya infokommittéer
och att stötta dom som redan finns. I regionen har genomförts VGV-seminarier samt Infoseminarier.
Servicedelegaterna i Mellersta regionen gm Ulla H och Morgan O.

Rapport från AA, Östra regionen
Allmänt
Östra regionen är landets största. Den består av åtta kretsar och över 170 AA-grupper. Situationen i regionen förefaller vara relativt god, enligt de rapporter som framkommer via grupper och kretsar. Många
upplever tillväxt och en starkare fokusering på gruppens välfärd och syfte. Detta tack vare att allt fler
grupper, men också kretsar, sätter av tid för regelbundna gruppsamvetsmöten. I flera kretsar har workshops kring “Vår Gemensamma Välfärd” genomförts med mycket positiv respons. Många grupper har också
rapporterat att de börjat läsa och studera “Hjärtats Språk” på sina litteraturmöten.
Kretsmötena är generellt inte särskilt välbesökta. Delvis kan det bero på att regionen har en “gammal”
kretsindelning med stora kretsar med många grupper och långa avstånd. Det är inte ovanligt att endast
hälften eller färre av kretsens grupper deltar på kretsmötena. De flesta kretsar håller minst fyra möten per
år, inför respektive regionmöte, men vissa har det oftare.
En krets har under året haft stora problem med tjänare och för diskussioner med närliggande krets om en
gemensam lösning.
Service och välfärd
Att få tjänare till service, är det ständiga problemet som AA i Sverige brottas med, på alla nivåer. Östra
regionen är inget undantag. Problemen finns från gruppnivå till servicedelegatsnivå. Förhoppningsvis
kommer de ökande gruppsamvetsmötena och möten kring Vår Gemensamma Välfärd att kunna förmedla,
inte bara behovet, utan också tillfrisknandet och glädjen i att ta ansvar för AA genom att bli tjänare. Servicedelegaterna i regionen har genomfört en återkommande studiedag i de tolv koncepten.
Offentlig information (OI)
Inom regionen finns många aktiva och engagerade informationskommittéer som för AA:s budskap vidare
ute i samhället, inom hälsovården, rättsväsendet, kyrkan, företag och skolor. Under en ny OI-kommitté
startat upp i Örebro.
Stormöten
Under året har åtskilliga s k stormöten genömförts, såväl grupper som haft endagskonvent eller långlördag,
som de större arrangemangen som t ex Arosmötet i Västerås och Gotlandskonventet. Överskotten från
dessa möten skickas till AA i Sverige för att föra budskapet vidare.
Sammanställning av Hans E
sammankallande för servicedelegaterna i Östra regionen

Rapport från Västra regionen
Regionen består av 68 grupper. 32 av dessa är medlemmar i antingen A-kretsen eller Göteborgskretsen,
och 35 grupper har ingen kretstillhörighet. Under 2012 har det hållits tre regionsmöten i Skara, Göteborg
samt Trollhättan. Medverkat har två kretsars representanter, ett antal GSRer samt regionens tjänare. Vid
årsskiftet 12/13 består regionskommittén av tf ordförande, sekreterare, kassör samt webmaster.
Stabilare regionskommitté
Under senare delen av 2012 började regionskommittén få en stabilare kärna av tjänare och sekreterare,
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vice-sekreterare samt webmaster tillsattes som ordinarie tjänarposter. Ytterligare en servicedelegat tillsattes
vilket innebär att Västra regionen har två servicedelegater och en plats vakant fram tom SK2013, då en av
servicedelegaterna roterar ut.
Seminarium för att föra budskapet vidare
Tillsammans med regionen anordnade man i maj ett informations Seminarium om utåtriktade information
i år med Bengt från Strömstad samt Johan Ö från Göteborg som huvudtalare. Utfallet var mycket bra med
ca 25 besökande.
Vår gemensamma välfärd
Under våren arrangerade regionen två omgångar av seminariet ”Vår gemensamma välfärd” med hjälp av
Hasse E. Utfallet av dessa var mycket gott och ansatser till återkommande seminarier finns.
Landsmöte
Vid SK2012 gavs Västra regionen i uppdrag att arrangera Landsmöte och nordiskt möte 2013. En landsmöteskommitté tillsattes på första regionsmötet efter SK och arbetet i den har varit stabilt och drivande
med många medlemmar från olika delar av regionen. Olika lämpliga städer och lokaler för LM undersöktes
av kommittén, och efter ett antal möten kom den fram till att LM2013 kommer arrangeras i Göteborg på
Hvitfeltdska gymnasiet. Vi har en förhoppning om att detta samarbete ytterligare ska stärka gemensamhetskänslan inom regionen och på sikt leda till ytterligare samarbeten.
Nomineringskommitté
Under hösten tillsattes en nomineringskommitté med uppdrag att effektivare söka tjänare till vakanta platser. I kommittén ingår tre tjänare från olika delar av regionen.
Informationskommittén
Under senare delen av hösten 2012 beslutades i enighet att Göteborgskretsens informationskommitté
skulle bli hela regionens informationskommitté. Ny ordförande för denna kommitté har roterat in och det
utökade arbetet är i full gång.
Kassören har ordet
Anders bad mig att sammanställa regionens utgifter/inkomster 2012 och om man jämför 2011 med 2012
så har grupperna skickat in mer än dubbelt så mycket i år, detta beror på att vi bad grupperna att inte
skicka pengar till servicekontoret eftersom vi hade på känn att vi skulle få frågan om att arrangera
Landsmötet 2013.
Utgifterna har varit lite högre detta året och det är på grund av förberedelserna inför LM-2013. Dels åkte
några på eget bevåg till ett arbetsmöte som LMK 2012 hade, denna utgift godkändes efteråt av en oenig
regionstyrelse. Sen åkte sammankallande till landsmötet för att representera Västra Regionen och ta emot
termosen. Ytterligare en resa fick vi göra och det var för att hämta LM-lådan.
Årets utgifter har nästan enbart varit resekostnader, men även det seminariet som regionen anordnade ”vår
gemensamma välfärd” hade en del kostnader. Uppstarten av en hemsida har också varit en utgift.
Vår ekonomi är god, vi går in i 2013 med ett saldo på c:a 44.000 kronor. Av den summan ska konferensavgiften dras för två eller tre delegater.
Eva A Kassör V regionen
Göteborgskretsen
Aktiv krets med 22 medlemsgrupper. Mellan 5 till 14 GSRer har medverkat på kretsmötena. Kretsen har
mycket god ekonomi med måttlig reserv. Frivilliga bidrag skickas direkt till regionen i och med LM2013.
På varje kretsmöte hålls föredrag kring en tradition och ett koncept. Mycket aktiv informationskommitté
med många informationstillfällen och utbyte med andra informationskommittéer samt FRIK. I slutet av
året beslutades den bli hela regionens informationskommitté. På höstkanten medverkade några AA medlemmar i en samverkanskonferens anordnad av Göteborgs Kyrkliga Stadsmission med gott utslag.
Skaraborgsgrupperna
Har ingen krets, men flera GSRer från grupper medverkar vid regionsmötena. Kontaktnät finns mellan
grupperna och ett antal informationer har gjorts i samarbete. I och med ett samarbete mellan Göteborgsgrupper och Skaraborgsgrupper påbörjades 12e stegsmöten för patienter på en av de största avgiftningarna
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inom skaraborgsområdet, Falygdens sjukhus. Samarbete mellan lokala grupper gör att AA medlemmar från
olika delar av Skaraborg kommer till avdelningen och berättar hur det var, vad som hände och hur det är
nu för de intagna patienterna
A-kretsen
A-Kretsen har 13 Grupper varav 6-9 är aktiva på kretsmöten. Ekonomin är god.
Kretsen har tidigare år ordnat Traditionsseminarier, Informationsseminarier och OI. Tillsammans med regionen anordnade man ett informations Seminarium i år med Bengt från Strömstad samt johan Ö från Göteborg som huvudtalare.
Det är trögt att hitta ödmjuka tjänare till uppdragen i grupp, krets och region.
I kretsen sker det en ständig tillväxt av nya medlemmar då grupperna är traditionstrogna.

RAPPORT SÖDRA REGIONEN 2012
Södra Regionen består av sex kretsar med ca 80 grupper
Lund
16 grupper (-2)
Malmö
14 grupper (-1)
Skånska NV kretsen (Helsingborgstrakten) 18 grupper (-1)
Eldkretsen (gamla Kristianstad län) 12 grupper oför
Ekkretsen, (Blekinge) 6 grupper oför
Sydostkretsen (Kronobergs samt Kalmar län) 12 grupper oför
YPAA finns i Lund.
Omkring hälften av grupperna deltar aktivt i kretsarbete. 5 grupper i Småland står utanför krets. Ett fåtal
nya grupper har startats i regionen under året, samtidigt som några har upphört.
Regionmöten – Servicedelegaterna: Under 2012 har vi haft fyra regionmöten (Mörrum, Färjestaden, Ystad
och Hässleholm) vid dessa har samtliga kretsar varit representerade, med deltagande av många observatörer. Vi har fyra ordinarie SD och men fattas SSD. Dessa fyra SD kommer att deltaga på Servicekonferensen. Vi har problem med att hitta nya 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. Detta är en
ambition men vi har inte fått igång det under 2012. Vi har också haft en Informationsansvarig som skulle
stötta vid bildande av nya informationskommittéer samt anordna den årliga seminariedagen när FRIK besöker våran region. Informationsansvarig avgick under 2012 efter ett engagerat arbete. Ny informationsansvarig skall utses efter det att arbetsbeskrivning bestämts vid nästa möte. Södra regionens representant skall
ta med sig ett förslag till arbetsbeskrivning till Servicekonferensen och Förtroenderådet för vidare behandling. SD och tidigare SSD har sammanträtt före varje regionmöte och har därutöver kontakt via mail och
telefon. Eftersom vi inte har varit fulltaliga under året så har vi inte kunnat besöka alla kretsmöten. De
kretsar som drabbats är våra nord östra kretsar; Ekkretsen (Blekinge, med gränsområden). Samt Sydostkretsen (Kronobergs samt Kalmar län). Vi söker 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 SD har haft en träff där vi
tillsammans lärt oss att hålla i inspirationsdagar kring ” Vår gemensamma välfärd” och vi har under året
hållit två heldagar i Kristianstad och Malmö samt tre kortare kvällsinformationer i Hässleholm och
Knislinge. Regionen har enats i kring att FRIK´s årliga besök i regionen skall ligga i början på oktober.
Samma tid varje år för att vi skall kunna planera in krets och regionmöten med detta så att det inte krokar.
Förhoppningen är också att det genom att vara återkommande vid samma tid varje år så småningom skall
bli inarbetat i regionens medlemmars medvetande så att det blir mer välbesökt. I år låg fokus på OI vid
FRIKS besök. Under 2011 kom vi igång med diskussioner utifrån ” Vår gemensamma välfärd” materialet
på regionmötena. Detta har tyvärr avtat lite under 2012. Okunskapen ikring traditionerna och service i AA
är fortfarande stor och det finns därför ett motstånd emot att disskutera och lära sig mer i frågor som rör
detta. Rädslan för ”Back to basic” enligt ” Vår gemensamma välfärd” är fortfarande utbredd men sakta men
säkert går det på rätt håll.
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 informat17

ionskommittéer och ytterligare en krets är på gång att starta en informationskommitté. 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, traditionsbundet service arbete.
Stormöten/konvent: Uppskattade stormöten har under året hållits i Gullbranna och Helsingborg. Konventet i Helsingborg var ett för året nytt initiativ som andades stegarbete, kunnande och ungdomligt engagemang.
I början på oktober hade regionen en gemensam workshop kring OI 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.
Reflexioner över 2012: Det pågår en renässans inom AA och det känns spännande och meningsfullt att få
göra service i AA, under denna tiden. De nya villiga tjänare som kommer har ofta gjort stegen med en
sponsor och har tre kvalitéer som gör att de på ett självklart sätt arbetar för AA i Sveriges huvudfokus områden:
• Att nå flera alkoholister i samhället
• Stabila och kunniga AA-grupper
• Enig och duglig serviceorganisation
Dessa nya tjänare har tillfrisknat så att de har kraft över att på ett osjälviskt sätt ägna sig åt praktiskt servicearbete.
De har upplevt hur positivt det kan vara att följa en kärleksfull aktoritet, så de vill lika villigt lära sig traditioner och servicekoncept och följa dessa.
De har också en personlig upplevelse av att detta programmet fungerar och vill göra allt för att bervara det
och sprida.
Therez E. SD, Ulla Q. SD, Thomas F SD och Jörgen M SD

Internationella delegater verksamhetsrapport 2012.
Gruppen bestod under 2012 av:
Jan-Ola JWSD
Reine JWSD
Jan GND (fr o m SK2012)
Under första halvåret var Jan G, Södra regionens representant och Jan-Ola J, AA´s i Sverige representant i
Förtroenderådet därefter har dom varit adjungerade på FR-mötena.
Reine J har under året varit adjungerad på FR-mötena.
Årets stora möte var Världservicemötet i New York i oktober 2012 - Jan-Ola J och Reine J deltog vid
detta möte.
Jan-Ola J deltog i danska servicekonferensen och Reine J i den norska.
Jan G och Reine J deltog i Nordiska delegat- och Landsmötet i Harstad, Norge samt i Nordiska temamötet
i Åbo, Finland.
Vi deltog alla i servicemötet i Stockholm i början av november.
Vi har besökt de flesta regionerna under året.
Se separata rapporter intagna i Servicebladet.
Jan-Ola J, Reine J och Jan G.
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Bulletinen årsrapport 2012
Tidningen har utkommit med sex nummer som planerat.
Upplagan för år 2012 var 1800 ex. per nummer.
Antalet prenumerationer är ca 1500 st, en minskning med 60 st prenumerationer jämfört med 2011.
Av grupperna är det ca 60% som är prenumeranter på Bulletinen.
Bulletinen genererade 2012 ett överskott om 4.969,10 kronor vilket gick tillbaka till AA i Sverige som ett
täckningsbidrag. Täckningsgradens minskning i förhållande till tidigare år beror på:
• Minskning av antalet prenumeranter
• Deltagandet vid Landsmötet
• Ökade resekostnader för redaktionen m h t redaktionens sammansättning
Vi har under 2012 fått in 3 nya redaktionsmedlemmar – Bengt B från Göteborg, Monica M från Falun och
Tord W från Östersund.
Redaktionen består nu av Chris V och Erik K, båda från Stockholm samt de ny medlemmarna ovan.
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.
Under året deltog Bulletinen-redaktionen på Landsmötet med bokbord och redaktionen hade även ett öppet redaktionsmöte.
Det är fortfarande svårt att få in tillräckligt många artiklar för att fylla tidningen.
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.

Verksamhetsberättelse 2012 Förtroenderådet

Under verksamhetsåret 2012 har Förtroenderådet bestått av följande medlemmar:
Erland N
Övre norra Regionen
Per-Olof T
Nedre norra Regionen
Leif J
Mellersta Regionen
Christer M
Östra Regionen
Lennart P
Västra Regionen
t o m 2012-05-13
Jan G
Södra Regionen
t o m 2012-06-30
Tommy K
Södra Regionen
fr o m 2012-07-01
Jan-Ola J
Representant för AA i Sverige
t o m 2012-06-30
Björn Isaksson
Vän till AA
t o m 2012-06-30
Harry Månsus
Vän till AA
t o m 2012-06-30
Hans Marklund
Vän till AA
fr o m 2012-07-01
Olof Åkerman
Vän till AA
fr o m 2012-07-01
Förtroenderådet har till sin hjälp haft följande:
Servicekontoret
Internationella delegater
Styrelsen för föreningen AA i Sverige
Bulletinen
Ekonomikommitten
(FREK)
Informationskommitten
(FRI K)
Litteraturkommitten
(FRLK)
Nomineringskommitten
(FRNK)
Policykommitten
(FRPK)
Telejourkommitten
(FRTK)
Möten
Förtroenderådet har haft sju ordinarie möte under året varav ett möte hölls i Leksand i
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samband med Landsmötet 2012 och resten har hållits på Servicekontoret.
Viktiga händelser under året.
Den 21:a Servicekonferensen hölls den 13-15 april 2012 på Park In i Solna.
Konferensens huvudtema var ”Sponsorskap vårt ansvar”. Till konferensen hade 11
motioner inkommit. Inbjudna gäster från Norge och Finland deltog. Protokollet från
Servicekonferensen finns på AA’s hemsida.
Landsmötet arrangerades av Mellersta regionen i Leksand den 10-12 augusti 2012. Förtroenderådet deltog i
ett mycket välordnat och välbesökt Landsmöte.
Servicemötet den 10 november 2012
Vid mötet deltog FR, samtliga kommittéer, Styrelsen för AA i Sverige, Internationella delegater,
Ordförande för regionerna och anställda på Servicekontoret.
Frågor som behandlades
• Sponsorskap i Sverige – Hur ser det ut? Vad kan vi eventuellt förbättra/nya ansvarsområden?
• Översyn av Region- och Kretsindelning.
• Introduktion av nya tjänare
Samarbetet i centrala serviceorganisationen, liksom med gemenskapen i övrigt har fungerat mycket bra.
Det finns fortfarande en oro i FR angående en 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 de alkoholister som fortfarande lider.
Förtroenderådet för AA i Sverige

Rapport till SK 2013 Litteraturkommittén – FRLK
Kommitténs har under året granskat och omarbetat befintliga broschyrer samt översatt texter som i sig
fyller ett behov i AA Sverige. Kommittén har också tittat på om det finns böcker/broschyrer att översätta
som medverkar till att vårt litteraturutbud breddas och berikas.
Enligt beslut av SK2012 har Konferensurkunden och Resolutionen översatts, bearbetats och granskats.
Den består av 4 appendix: Originalet från 1955, US/Kanada-versionen, den svenska versionen samt Ett
beslut (Resolutionen).
Vidare så har även en artikel från Grapevine översatts.
Under året har kommittén mottagit brev, vilka har lästs och besvarats. Innehållet i breven har diskuterats
och dokumenterats för framtida åtgärder i form av eventuella ändringar i samband med bearbetning och
redigering av aktuell litteratur. En ändring som kunde göras direkt pga nytryck är förändringar av Stora
boken pocket. Pocketboken har minskat i format och sidbrytningen följer nu originalets form.
Kommittén har i samråd med servicekontoret granskat och utvärderat vårt broschyrmaterial. Utvärderingen medförde att ett tiotal broschyrer nu finns att läsa på hemsidan och att övriga finns att köpa på servicekontoret. I skrivande stund har hittills 4 st. redigerats och omarbetats efter det amerikanska originalet.
Litteraturkommittén har under året haft 4 st. ordinarie möten samt mejl- och telefonkontakter. Den har
under året bestått av Åsa Johanna B, Nedre Norra. Ida D, Östra, roterade in Maj 2012. Maria E, Södra,
roterade in september 2012. Sammankallande har varit Per-Olov T.
Litteraturkommitten
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FRTK verksamhet 2012
Telejouren är lokaliserad i Servicekontorets lokal och fungerar väl. Bemannad dagligen kl 11-13 samt 1820.
2012 tog telejouren emot totalt 1793 samtal (950 på dagpassen och 843 på kvällspassen).
Telejouren håller planeringsmöten 1:a onsdagen varje månad.
Genomgång av vårt register över kontaktpersoner pågår för att kolla upp så att uppgifterna är aktuella. Vi
efterlyser flera kontaktpersoner i grupper ute i landet.
Förslag till arbetsbeskrivningen för FRTK och arbetsordningen för telejouren har tagits fram och överlämnats till FR. Förslagen har antagits på FR-mötet 26-27/1 2013.

Verksamhetsberättelse FRPK 2012.
Förtroenderådets Policykommitté har under 2012 haft två ordinarie möten under 2012, ett i Skellefteå och
ett i Stockholm. Ett planerat möte ställdes in på grund av sjukdom. Ordinarie ledamöter har varit: Inez S
från Övre Norra Regionen och Gunnar L från Östra Regionen.
Som sammankallande har Jan-Ola WSD från FR deltagit, och även Tommy K FR som ny sammankallande
från 2013 har deltagit på våra två möten. FRPK tycker det är bra med inkörningsperiod för ny sammankallande.
De tre stora huvudfrågorna har varit:
1.Mandattider i FR. Ej bra om för många roterar ut samtidigt.
2.Servicehandboken.
3.Tillsättande av en Arbetsgrupp för översyn av vår struktur centralt.
Nerskrivet av Gunnar L och Inez S 2013-01-29

Verksamhetsberättelse för FRIK år 2012
FRIK har under året bestått av Gunnar, Ronny, Stefan, Harry och Jan. Där Harry och Jan roterade ut och
ersattes av Erland och Hans, vilka vi hälsar välkomna till oss. Även Lennart var med en kortare period. Då
George flyttade till USA så har platsen för YPAA stått tom under året.
Vi har mötesmässigt under året haft 7 protokollförda praktiska möten, varav ett på landsmötet i Leksand.
Utöver detta har vi haft ett mycket konstruktivt möte med FR. Vi var även spotten är återupptaget på en
servicehelg med FR och alla deras kommittéer samt regionordföranden.
På hemsidan har vi jobbat med att få informationslistan så komplett o aktuell som möjligt. Från infosidan
har vi fått en mängd informationsuppdrag som vi delat ut till kommittéerna i hela landet. Vi har även fått
en mängd frågor att svara på , mycket från skolarbeten och liknande.
Vi har även efter många turer äntligen fått till ett informationsforum som fungerar och är i gång. Vi har
arbetat med ett underlag för mediaberedskap. Vi har annonserat vid nyår och midsommar samt fått in
några reportage. Vilka visat sig ge mycket höga läsarsiffror.
De filminspelningar på Harry Månsus och Ingemar Sköld som gjordes i Mariefred är nu färdiga. Även arbetet med TV-spotten är återupptaget. Vi har även arbetat med att justera VGV-materialet till entimmarsmaterial, trots att vi inte tycker det är offentlig information.
På våra praktiska möten har vi planlagt vårt arbete, kommit med idéer och lösningar på hur vi bättre ska nå
ut till offentligheten och hjälpa o stödja våra kommittéer. Vi har även skrivit OI-brev och sänt ut.
Den viktigaste biten för oss, nämligen att besöka våra medarbetare ute i landet och att hjälpa o stödja
kommittéerna. Fanns det egentligen inga pengar i budget för, men efter sparande kunde vi flytta om lite i
befintlig budget. Den största träffen var ju THS-konferensen i Bromma som blev mycket omtyckt. Där
nådde vi många olika professionella , men flest från Kyrkan. Vi fick även ett reportage i Mariefreds tidning!
Sen har vi arragerat OI-dagarna i Stockholm som blev omtyckt o ganska välbesökt under två dagar. Vi var
behjälpliga vid ett VGV-seminarium i Vallentuna med stor uppslutning. Vi fanns med o hjälpte till vid
landsmötet i Leksand på flera punkter samt visade upp oss o vårt arbete. Vi tackar för ett mycket väl utfört
landsmöte. Vi gav ST-läkarna på KI en duvning i vår information som gav ett mycket stort gensvar. Vi var
även i Kristianstad och genomförde ett välbesökt och mycket omtyckt informationsseminarium där.
För FRIK vid tangenterna Ronny
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Nomineringskommittén FRNK, Verksamhetsberättelse 2012
FRNK har under året bestått av:
• Calle F, Nedre Norra Regionenfr o m 2012-10-07
• Leif J, FR och Mellersta Regionen
• Börje T, Östra Regionen
• Roland L, Södra Regionen fr o m 212-07-01
Tjänare saknas från två regioner.
Namnförslag på nya medlemmar i FR, styrelsen, WSD och kommittéer togs fram under året.
Vid slutet av året tillsattes en kommitté för översyn av strukturen vad gäller central service samt kretsar
och regioner. Kommittén skall ta fram förslag till Servicekonferensen 2014.
Under Servicemötet (2012-11-10) 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.
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 saknas namnförslag på:
En ny medlem i FR (Västra Regionen) och ersättare för avgångar i vissa kommittéer.
Leif J, Sammankallande FRNK

Ekonomikommittéen (FREK)

FREK består för närvarande av sammankallande från FR.
Genomgång av rörelsens kostnader och intäkter har följts upp månadsvis och kvartalsvis.
Olov Å samankallande i FREK
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Motioner sk2013
Motion 1 - Beslutsmotion
Beslutsmotion avseende plansch med AA:s servicestruktur
På ALLA nivåer inom vår gemenskap förekommer det svårigheter både med att få fram tjänare och att förklara 60-30-10 principen i sjunde traditionen.
En avgörande anledning till detta är att många AA-medlemmar inte inser omfattningen av vår servicestruktur.
Ett enkelt sätt att visa, och skapa nyfikenhet för, vår servicestruktur skulle vara att ta fram en plansch som visar
vår organisation.
Denna plansch skall sedan skickas till ALLA AA-grupper och i fortsättningen ingå i startpaketet för nya AAgrupper.
Min beslutsmotion är;
Att servicekonferensen fattar beslut om att ge förtroenderådet i uppdrag att ta fram en plansch med den strukturbild som finns på flik 3 i Servicehandboken för distribution till ALLA AA-grupper.
Lämpligen i samma format som planscherna med stegen och traditionerna.
Per S. Traditionsgruppen

Motion 2 - Beslutsmotion
AA Guidelines Internet (se bilaga 2)
En uppdaterad version av AA Guidelines Internet finns att ladda ner från www.aa.org. Dessa
guidelines publiceras av GSO och representerar delade erfarenheter från grupper, service areas
och General Service Conference och tjänar som vägledning utifrån AA:s traditioner. AA Guidelines syfte är att bidra till välinformerade gruppsamveten inom AA.
Rubricerad AA Guideline handlar om AA:s Traditioner och Internet. I denna Guideline finns
bland annat kloka erfarenheter kring sociala medier, t ex Facebook, och anonymitetsprincipen.
Eftersom det även i Sverige råder delade meningar om hur vi förhåller oss i dessa media, anser vi
det angeläget att dessa Guidelines översätts till svenska och blir en del i den svenska Servicehandboken.
Vi föreslår:
att Servicekonferensen 2013 ger Förtroenderådet i uppdrag att översätta dessa Guidelines till
svenska och låter dem ingå som en rekommendation i Servicehandboken.
Servicedelegaterna i Östra Regionen
Björn P, Ronald F, Dan N, Ray L, Tord K, Janne J, Stig N, Staffan B, Hans E
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Motion 3 - Beslutsmotion
Motion till Servicekonferensen 2013
Vi föreslår att det tas fram en lyssnarvariant av Bulletinen.
För många AA medlemmar är Bulletinen en väl fungerande variant av möte mellan mötena. För
vissa medlemmar som har svårt att ta sig till möten kanske det enda sättet att komma i kontakt
med gemenskapen.
Blinda medlemmar, medlemmar med nedsatt syn liksom våra medlemmar med lässvårigheter har
ofta mycket svårt att läsa våra texter.
Vi föreslår därför att servicekonferensen ger förtroenderådet i uppdrag att se över möjligheterna
att ta fram en lyssnarversion av Bulletinen.
AA gruppen Spisen
Motionen stöds av
Dalakretsen och Mellerst Regionen

Motion 4 - Beslutsmotion
Att: Samtliga svenska personliga berättelser
tages bort från ” Anonyma Alkoholister”
(Stora-Boken).
Motivering: Texterna bryter direkt mot
AA’s 6:e tradition.
” En AA-grupp bör aldrig gå i borgen för, finansiera eller låna sitt namn till närbesläktade sammanslutningar eller utomstående företag, annars kommer problem om pengar, egendom och prestige att skilja oss från vårt ursprungliga syfte.”
Utveckling: I dessa texter hänvisas personernas lösning på alkoholproblemet till
Minnesotabehandlingar och på en del ställen namnges även företagen. AA driver inga behandlingshem. AA har inget Minnesotaprogram. Texterna kan på inget sätt företräda AA.
Mvh AA-Gefle
Hur det fungerar gruppen Gävle
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Motion 5 - Diskussionsmotion
Motion till Servicekonferensen 2013
AA-Gefle har en önskan att Stora boken som ljudfil mp3 ska finnas för gratis nedladdning på nätet hos servicekontoret www.aa.se och givetvis hos dom grupper som vill och har en hemsida.
Vi tror att det kommer att öka försäljningen av boken Anonyma Alkoholister, vi vet också att
många ännu lidande har tillgång till internet. En notis bör också göras där filen ev. kommer att
finnas för nedladdning som påvisar att Stora Boken krävs för att man tillsammans med sin sponsor
ska kunna förstå stegarbetet och studera densamma Stora Boken kommer därmed att säljas i fler
ex. Och alla vet ju att det helt enkelt inte går att ”lyssna sig frisk”.
Mvh AA-Gefle
Motionen stöds av Gästrikekretsen och
Mellersta Regionen

Motion 6 - Diskussionsmotion
Diskussionsmotion till SK 2013
Att välja rätt tjänare i AA
Koncept 9 understryker vikten av att välja goda tjänare: ”Goda ledare för vår service i förening med
kloka och lämpliga metoder för att välja dem är på alla nivåer oundgängliga för vår framtida verksamhet och trygghet”.
Koncept 11 understryker vidare vikten av grundlighet: “Grundliga diskussioner, noggranna undersökningar, intervjuförfaranden, vägra att godta lättvindiga rekommendationer…”. ”
Alla frestelser att hasta eller att kasta fram icke genomtänkta förslag måste alltid ståndaktigt motstås”.
Valet av tjänare i service sker på många olika sätt inom gemenskapen. Ibland görs det omsorgsfullt,
men allt oftare sker det lite lättvindligt, även på krets- och regionnivå. Personer presenterar sig vid mötet och på stående fot fattar gruppsamvetet ett beslut att välja vederbörande. Även om några tvekar är
det synnerligen känsligt att ifrågasätta lämpligheten med personen närvarande i rummet.
Vikten av att hitta rätt människor för våra serviceuppgifter ska inte underskattas. Det handlar både om
individens bästa och gemenskapens bästa. Principer ska gå före personer. Vore det inte därför önskvärt
att rekommendera att personer som är föreslagna till ett serviceuppdrag får lämna rummet innan ett
beslut fattas? Så att gruppsamvetet kan diskutera princip före person och förhoppningsvis uppnå större
enighet, vilket kan vara en omöjlighet med personen närvarande.
Vi föreslår:
att Servicekonferensen diskuterar denna fråga och om möjligt uttalar en rekommendation till gemenskapen beträffande hur vi väljer tjänare i enlighet med konceptens andemening.
Servicedelegaterna i Östra Regionen
Björn P, Ronald F, Dan N, Ray L, Tord K, Janne J, Stig N, Staffan B, Hans E
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