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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.
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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 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
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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.
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.

6

Dagordning
Fredag den 4 april - Kl 14.00

1.

Förtroenderådet hälsar välkommen och öppnar 23:e Servicekonferensen.
De Tolv Traditionerna, Ingressen samt de Tolv Koncepten läses.

2.

Fortsatt ledning av Konferensen överlämnas till konferensordföranden.
Riktlinjerna för Konferensen samt Urkunden läses.

3.

a) Inbjudna gäster hälsas välkomna
b) Konferensdeltagarna presenterar sig
c) Genomgång av röst- och beslutsförfarande
d) Justering av röstlängd samt deltagarförteckning

4.

a) Godkännande av kallelse samt dagordning
b) Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
c) Val av två rösträknare

5.

Godkännande av protokoll från SK 2013

6.

Övriga frågor anmäles. Inlämnas skriftligt till sekreteraren senast fredag
kl 16.00.

7.

Konferensens huvudtema: Föra budskapet vidare genom service.
Talare: Dan N Presidiet

8.

a) Namnförslag till ordförande, vice ordförande, sekreterare och vice-sekreterare till 24:e
Servicekonferensen (val § 16 a)
b) Förslag till huvudtema för den 24:e Service-konferensen (val § 16 b)
c) Förslag till arrangör av Landsmötet 2015, Nedre Norra Regionen föreslagen
(beslut § 12 a)
d) Namnförslag:
(val § 12 b)
Ledamot till FR från
- Övre Norra Regionen
- Mellersta Regionen
- Östra Regionen
- Västra regionen
Världsservicedelegat 1st.
Nordisk Delegat 1 st.
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9.

Verksamhetsrapporter 2013
a) Regionerna
b) Förtroenderådet inkl kommittéerna
c) Internationella delegater
d) Bulletinen

10.

Genomgång av fredagens arbetsuppgifter till de olika utskotten:
* Konferensens tema: Föra budskapet vidare genom service
* Motionerna
* Att nå flera lidande alkoholister via telejouren
* Koncept 5-8
Utskottsarbetet påbö rjas, avrapportering i plenum på söndag.
OBS: fredag och lördag hålls öppet AA-möte kl 22.00 i sal 5/6

Lördag den 5 april - Kl 09.00
11.

a) Ekonomisk redovisning inkl styrelsens verksamhetsberättelse
b) Revisorerna har ordet

12.

a)Beslut av arrangör och tema för Landsmötet 2015
b) Val av ledamöter i Förtroenderådet samt Nordisk och Världsservicedelegat

13.

Nulägesinformation:
* FR och dess kommittéer
* Internationella delegater
* Styrelsen för föreningen AA i Sverige
* Bulletinen
* Servicekontoret
* Ag ÖS (Arbetsgruppen för Översyn av central Service)
* John berättar om AA:s historia i Sverige

14.

* Presentation av projektgruppen för den nya hemsidan.
* Presentation av telefonjourens praktiska arbete.
Fortsatt arbete i utskotten
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Söndag den 6 april - Kl 09.00
15.

Presentation av utskottens arbete samt beslut och uttalanden av Konferensen

16.

a) Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare och vice sekreterare till 24:e
Servicekonferensen
b) Fastställande av huvudtema för 24:e Servicekonferensen

17.

Övriga frågor besvaras

18.

Godkännande av Förtroenderådets verksamhet för 2013

19.

Konferensdeltagarna uttalar sig om den 23:e Servicekonferensen

20.

Avslutningsanförande av Förtroenderådet
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Deltagarförteckning
Med rösträtt
Servicedelegater:
Övre Norra: Ingela L. Umeå (3), Ulf N. Piteå (2)
Nedre Norra: Birgith A Frösön (2), Isak H. Njurunda (1)
Mellersta: Ulf B. Forsa (2), Kent W Sundborn (1) och Thomas O Borlänge (1)
Östra: Stig N. Trosa (3), Jan J. Lotorp (3), Ronald F. Bromma (2), Staffan B. Västerljung (1),
Laila N. Västerås (1), Cecilia L. Stockholm (1), Jonas A. Saltsjöbaden (1)
Västra: Mikael H. Henån (2)
Södra: Jörgen M. Landskrona (2), Thomas F. Ystad (2), Ewa B. Landskrona (1),
Roger E. Mörrum (1)
Förtroenderådet:
Leif J. Ludvika, Per-Olov T. Härnösand, Christer M. Hemse, Tommy K. Hörby, Olov Åkerman
Nynäshamn och Hans Marklund Skellefteå
Anställd vid Servicekontoret
Barbro Lindqvist

Utan rösträtt
Styrelsen för Föreningen AA i Sverige:
Stephan Engström Danderyd, Revisor Björn R Ejdne Linköping
Internationella delegater:
WSD: Reine J. Nacka, Gunnar M. Stockholm
ND: Anders W. Skellefteå, Jan G. Ystad
Bulletinen: Bengt B. Göteborg
Inbjudna gäster:
WSD/ND Norge, Finland och Danmark
Presidiet:
Ordförande: Tezz E. Kristianstad
Vice ordförande: Dan N. Skokloster
Sekreterare: Tord K. Stockholm
Vice sekreterare: Anders B. Göteborg
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Utskottsindelning

Utskott 1
Jörgen M
Ulf N
Isak H
Staffan B
Kent W
Olov Åkerman
Reine J
Barbro L
Nils S
Nina A

Region
Södra
Övre Norra
Nedre Norra
Östra
Mellersta
Vän till AA, FR
WSD
Servicekontoret
ND (NOR)
ND (FIN)

Utskott 3
Stig N
Thomas F
Laila N
Roger E
Christer M
Hans Marklund
Anders W
Stefan E
Gorm T

Region
Östra
Södra
Östra
Södra
FR (Ö)
Vän till AA, FR
ND
Styrelsen
ND (DK)

Ordförande
Sekreterare
Nyckel

Ordförande
Sekreterare
Nyckel
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Utskott 2
Jan J
Ulf B
Ewa B
Leif J
Jan G
Birgith
Bengt B
Erkki H
Cecilia L

Region
Östra
Mellersta
Södra
FR (M)
ND
Nedre Norra
Bulletinen
WSD (FIN)
Östra

Utskott 4
Ingela L
Ronald F
Jonas A
Thomas O
Tommy K
Mikael H
Gunnar M
Per-Olov T
Jatta

Region
Övre Norra
Östra
Östra
Mellersta
FR (S)
Västra
WSD
FR (NN)
WSD (FIN)

Ordförande
Sekreterare
Nyckel

Ordförande
Sekreterare
Nyckel

Tidigare konferensers tema
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992

Rotation – AA:s puls
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 skyldighet samt Fadderskap
Gör det enkelt

Allmänt om konferensen
Konferensen äger rum på Park Inn Hotell, Solna, från fredag 4 april kl 14.00 till söndag 6 april senast
kl 16.00.
Lokal: 5/6
OBS: Obligatorisk närvaro under hela konferensen.
Måltider
I konferensavgiften ingår samtliga måltider from lunch fredag tom 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.
12

Valda presidiet för SK2015 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.

Till er som skall presentera verksamhetsrapporter
vid § 9 på Servicekonferensen
Tänk på att:
•
•
•
•
•

Rapporten skall omfatta föregående års serviceverksamhet. Där särskild vikt skall läggas vid
uppföljning av beslut i policyfrågor fattade vid förra årets Servicekonferens.
Utse en person som ska göra presentationen
Vid presentationen skall inte hela den skriftliga rapporten läsas upp. Välj ut vissa intressanta
punkter som ni vill lyfta fram.
Förbered gärna er presentation av verksamhetsrapporten med bilder på fil, powerpoint.
Var väl förberedd, skriv ett manus och skicka detta tillsammans med bilderna till oss i presidiet senast måndag 31/3.

Till er som ska avlägga nulägesrapport
vid § 13 på Servicekonferensen
Tänk på att:
•
•
•
•

En nulägesrapport skall kortfattat rapportera om det som hänt sedan verksamhetsrapporten
skrevs, 1.a kvartalet 2014, fram till servicekonferensen
Om det inte har hänt något så behöver ni inte avlägga någon rapport, meddela då detta till
presidiet.
Utse en person som ska avlägga rapporten
Var väl förberedd, skriv ett manus och skicka in det till oss i presidiet senast måndag 31/3.

Har ni frågor eller behöver hjälp så är ni välkomna att höra av er till oss i presidiet.
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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 5/6
Lunch
Konferensen öppnas i lokal 5/6
Kaffe
Konferensen fortsätter
Middag
Fortsatt utskottsarbete
Öppet AA-möte .i lokal 5/6

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 5/6
Kaffe
Konferensen fortsätter
Lunch
Konferensen fortsätter i lokal 5/6 + grupparbetsrum
Kaffe
Fortsatt utskottsarbete
Middag
Fortsatt utskottsarbete
Öppet AA-möte i lokal 5/6

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 5/6
Kaffe
Presentation av utskottens arbete fortsätter
Lunch
Konferensen avslutas i lokal 5/6

FR + Presidiet för SK2014 och SK2015 samlas omedelbart efter konferensens slut för avrapportering
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Rapporter från regionerna
samt verksamhetsberättelser för
Förtroenderådet och dess kommittéer 2013
Övre Norra Regionen
Övre Norra Regionen består av två kretsar: Krets 1: Norrbotten samt krets 2: Västerbotten.
I regionen finns 29 grupper med varierande storlek och aktivitet.
En grov uppskattning ger att det finns 300-400 AA-medlemmar som går på möten i regionen.
Utbytet mellan grupperna är begränsat på grund av de långa avstånden, så krets- och regionmöten är
viktiga för att skapa samverkan mellan grupperna.
Under 2013 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, jobbar på för en repris
Midnattssolskonventet i Älvsbyn i juli, tar genast nya tag för nästa konvent
Höstmötet i Skellefteå i september, planerar för nästa års möte.
Flera av konventen har planerats in kombinerat med krets- och regionmöten för att öka deltagandet
och intresset för dessa servicemöten.
Vi hade till Höstmötet besök av Reine WSD tillika Bullentinenrepresentant. Han beskrev dess planer
så tidningen kommer ut i fortsättningen.
På konventen i Umeå och Storuman arbetade vi med Vår Gemensamma Välfärd i små grupper.
Trevligt är också att FRPK/Ag ÖS träffats här i norr.
Tjänare i regionen:
Ordförande, Hans S Umeå
Kassör, Ida-Märta Vilhelmina
Sekreterare, Leif L Umeå
Ingela L och Ulf N är servicedelegater från Västerbotten och Norrbotten
Förtroenderådsposten är vakant då Erland avslutade sitt uppdrag i förtid.
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. Förhoppning vidgas då
vi fått ge info till flera läkare på NUS!!!
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. YPAA är liksom kvinnomöten vilande f.n.i Umeå
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Ekonomin är OK i både region och kretsar. Efter uppmaning från regionen rensade grupper och
kretsar sina kassor och dess sinande kassa fick nog med hattbdg. Vi påminner om att 60-30-10 kan
bli bättre!!!
Den återkommande utmaningen är att hitta (och hitta rätt) tjänare till olika serviceuppdrag. Rotations-principen har varit en läkande kraft i år. Det känns hoppfullt då det finns AA-möten att gå till!
Nykomlingar känner sig välkomna och vi ”jobbar” på för att bli fler.
AA-ÖN är region för LM-2014, det finns plan – som vi alla är beredda jobba för!!
VI HÄLSAR ALLA VÄLKOMNA TILL LM 2014 I SKELLEFTEÅ
Glädjen i att inspirera gamla och nya medlemmar till bredare och djupare förståelse för traditionerna
så att vi tillsammans i grupperna lättare kan enas om riktning och innehåll i fortsatt arbete med stegen, traditionerna och koncepten, finns hos många medlemmar med tjänaruppdrag vare sig det är att
koka kaffe, leda möten, sponsra i steg eller traditioner eller bära jourmobilen! Så vi är vid gott mod!
En del är bra på att städa, andra på att sponsra eller påpeka brister osv, alla är tillgångar! Ja, det finns
en plats åt alla. Ser vi det och hjälps åt så förs vi framåt.
-Vår gemensamma välfärd- den andliga grundvalenIngela L servicedelegat

Nedre Norra Regionen
Nedre Norra Regionen består av 1 krets.
Under 2013 hölls 4 st. regionmöten,
23-2 Örnsköldsvik
4-5 Timrå
31-8 Östersund
23-11 Härnösand
Regionen består av 22 grupper.
Mittkretsen har haft 4 st. kretsmöten i Skönsbergslokalen
En ny krets är på väg att bildas i Ådalen, inget beslut ännu.
Aktiviteter under året:
Konvent i Härnösand den 6-4 ca. 8o deltagare.
Info kommittén är ute och informerar kommittén har följande besättning.
Erik L sammankallande
Isak H
Steve O
Hotell Höga Kusten info för Poliser
Sundsvalls Behandlingscenter
Konvent Härnösand.
Tjänare i Regionen:
Ordförande: Josef E. till den 30-6 2013
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Från den 1-7 2013 Calle F.
Vice Ordf. K-G U. från den 1-7 2013
Sekreterare: Pelle E till den 23-2 2013
Tord W från den 24-2 2013, Tord W har därefter sagt upp sitt uppdrag.
Kassör: Benny E från den 2013 02 23.
Servicedelegat: Birgit A, Lasse S roterade ut 2013-06-30.
Suppleant Isak H går in som ordinarie roterar ut 2015-06-30.
Suppleant Sören N.
Regionens representant i förtroenderådet Per-Olov T. Härnösandsgruppen.
Regionens representant i FRIK. Erik L.
Regionens representant i FRNK. Calle F
Regionens representant i FRPK. Benne T-Pekka H.
Calle F
Sammankallande
Nedre Norra Regionen

Mellersta Regionen
Allmänt
I regionen ingår grupper från Värmland, Dalarna, Gästrikland och Hälsingland. Regionen omfattar
således ett stort geografiskt område. Kretsarna delas även in landskapsvis. Tyvärr är Gästrikekretsen
och Hälsingekretsen vilande i nuläget. Hälsingekretsen var dock aktiv under första halvan av 2013.
Detta beror till stor del på plötsliga avhopp av tjänare i kretsarna; något som vi tyvärr råkar ut för
ibland. I flera kretsar/grupper har workshops kring VGF (Vår Gemensamma Välfärd) hållits med en
positiv respons och som inspirerat många medlemmar att göra service i Gemenskapen. Dessutom har
ett tvådagars Stora Boken-seminarium hållits i Gävle under månadsskiftet aug/sep med särskilt inbjudna talare.

Regionsmöten
Planerade och välbesökta regionsmöten har hållits på följande platser under året:
Falun, Stöllet, Hudiksvall och Sandviken. Vid vissa av dessa möten har gäster från AA Sverige inbjudits speciellt och som har delat med sig av sina erfarenheter när det gäller service och tillfrisknande.

Tjänare i regionen
Följande tjänare har gjort service på regionnivå:
Regionsordförande: Urban L. (Även ordförande under Servicekonferensen)
Regionssekreterare: Thomas O.
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Regionskassör: Ulf B.
Representant i Förtroenderådet (ständig adjungerad): Leif J.
Servicedelegater: Ulla H., Morgan O. och Ulf B.
Vi har dock en del svårigheter med att tillsätta viceposter och suppleanter till våra valda tjänare.
Detta är ett problem som är utbrett och som vi har att brottas med på alla nivåer inom gemenskapen.

Regionens Informationskommitté
Informationskommittén stöttar och hjälper kretsar och grupper att organisera informationsarbetet på
ett sätt som gagnar vårt enda syfte – att föra budskapet vidare (tradition 5). Särskilda informationsseminarier har hållits på olika platser i regionen.

Offentlig Information (OI)
Två av våra valda tjänare deltog i OI-dagarna under oktober. Här inspirerades till vilja och förmåga
att göra service vad det gäller information till allmänhet, myndigheter och institutioner.
Ulf B. servicedelegat

Västra Regionen
Regionskommitte
Västra regionen har två servicedelegater och en plats vakant fram tom SK2014, då en av
servicedelegaterna roterar ut. Regionen har två aktiva kretsar Göteborgskretsen och A-kretsen i
övrigt deltar enskilda grupper i regionsmöten . Regionen stabiliseras sakta och lugnt.
Infomarionskommitté: En aktiv kommité en ryggrad i regionen.
Ekonomi
Regionens ekonomi är god.
Göteborgs kretsen, 2013
Annordnade i samarbete med Sisters In Sobriaty workshop med temat "dom tre legaten"
Kretsens grupper var aktiva under arbetet för Landsmötet som annordnades av regionen.
YPAA Into Action GBG en talardag.
B. startar en ny grupp som kan samordna all information och aktiviteter om AA till AA medlemmar,
”Bli en brygga”.
Denna kommitté blev senare aktiv som "12-stegs kommittén" och arbetar idag under det namnet
med Anders B som ordförande.
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Under 2013 har ca 7 nya grupper bildats eller anslutit sig till kretsen.
YPAA Skövde anordnade ett mindre konvent som kallades campypaa och som drog ungefär 100
besökare totalt från Sverige och några få danskar.
A-Kretsen har 13 grupper och kommer att hålla seminariet VGV . Deltog aktivt i landsmötet.
Mikael H Servicedelegat

Östra Regionen
Allmänt
Östra Regionen är fortfarande landets största bestående av 8 Kretsar och ca 175 grupper.
Rapporter från grupper och kretsar tyder på att det fungerar bra i regionen.
Glädjande är att fokusering på ``Vår Gemensamma Välfärd´´, även Gruppsamvetsmöten har ökat
bland grupper och kretsar.
Deltagandet vid kretsmötena varierar, några kretsar har relativt stort deltagarantal medan andra
har problem med att fånga gruppernas intresse.
Kretsarna håller som tidigare möte kvartalsvis inför regionmötet.
En av våra kretsar hade under förra året stora problem med att få tjänare, men har under året
kommit tillrätta med detta och arbetar träget på.
Service och Välfärd.
Att få tjänare till service är som vi alla vet ett ständigt problem.
På servicedelegatnivå har det varit besvärligt under året, dock förbättrades situationen under hösten
men problemen kvarstår trots det. Det arbetas i kretsarna med att rekrytera tjänare till dessa poster,
ett led i detta är att informera om ``Vår gemensamma Välfärd´´.
Två ordinarie roterar ut under 2014, så behovet att rekrytera är angeläget minst sagt.
Servicedelegaterna har tidigare haft en återkommande Workshop i de Tolv koncepten, denna
senareläggs och kommer att genomföras i januari 2014.
Offentlig Information.(OI)
Regionen har som tidigare många engagerade informationskommittéer som för AA:s budskap vidare.
Norrköpings Informationskommitté arbetar med att knyta till sig fler grupper att aktivt deltaga i
info-arbetet för att utöka spridningen geografiskt i kretsen.
Stormöten.
Liksom tidigare är det Arosmötet i Västerås, Gotlandskonventet samt stormöte Söderledskyrkan
Stockholm som genomförs årligen.
Endagskonvent arrangeras bland grupperna.
Sammanställt av Janne J
Sammankallande för Servicedelegater Östra Regionen
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Södra Regionen
Regionen
Regionen består av sex kretsar och sträcker sig från södra Halland (Halmstad) över Skåne, Blekinge
och Kalmar samt delar av Kronbergs län (t.o.m. Växjö)
Antalet grupper i regionen är knappt 80, vilket innebär en minskning med omkring fem grupper sedan föregående år. Av de återstående grupperna är ett tiotal ´frilansare´, d.v.s. de deltar inte aktivt i
kretsarnas verksamhet. Även i vissa kretsar är aktiviteten mycket låg.
Under året har hållits fyra välbesökta regionmöten, i huvudsak genomförda under trevliga former
och i samförstånd. Även ett stort antal observatörer har deltagit i mötena. Den sydöstra kretsen
(Kalmar och Kronobergs län) har emellertid valt att ställa sig utanför samarbetet med regionen. Förhoppningsvis skall detta ändras under år 2014.
Servicedelegater
Södra Regionen har sig tilldelat fyra servicedelegater med två suppleanter. Av samtliga dessa poster
har endast två ordinarie varit besatta, vilket har inneburit en tung börda med mycket resande. Det
har dock underlättats av trevligt mottagande i kretsar och grupper, där delegaterna upplevt sig kunnat vara till nytta med sina erfarenheter.
Från och med året 2014 är nu samtliga servicedelegatposter besatta med såväl ordinarie som suppleanter. Detta kommer att bidra till fler och tätare besök i kretsar och grupper.
Vår Gemensamma Välfärd´
Flera besök har gjorts i grupper och kretsar med presentation av ´Vår Gemensamma Välfärd´, baserat
på FRIKs utmärkta Power Point material. Mottagandet har varit mycket positivt och lett till nya och
fördjupade insikter om vad AA är och gör. För många, även äldre, har mycket av detta varit nyheter
vilket visar att denna information behövs.
Erfarenheterna visar emellertid att FRIKs studiematerial för en heldag varit för mycket i både omfattning, innehåll och förväntat resultat. De presentationer som genomförts med FRIKs material som
grund och nedskuret till omkring en och en halv timme har däremot fungerat väl. Det har framför
allt varit lättare, dels för kretsar och grupper att hitta tider och lokaler för detta, och dels för de enskilda medlemmarna att kunna delta.
Val
Regionen har ingen formellt utsedd nomineringskommitté utan i stället har en vald nomineringsansvarig för hela regionen samrått med kretsordförandena. Detta har varit arbetsamt för den nomineringsansvarige som i praktiken, med otydliga riktlinjer och mandat, fått agera i stort sett ensam.
Detta måste förbättras, bl.a. så att inte en så stor börda läggs på i princip en person och att det ges
tydliga riktlinjer för nomineringsförfarandet.
Trots detta har förfarandet vid valen av tjänare i regionen undergått en väsentlig förändring. Rutinen
sker nu enligt den förordade mallen: förslag – presentation – nominering - val. Detta mycket tack
vare den nomineringsansvariges engagemang.
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Sammanfattande intryck
Ett genomgåendeintryck från det gångna året är bristen på och svårigheten att finna engagerade kandidater för tjänande, på alla nivåer. Detta är vi troligtvis inte ensamma om, det kännetecknar troligtvis också ideell verksamhet i övrigt, t. e. x. idrottsrörelsen. Tydliga tecken på bristen på villiga tjänare
är allt tal som förekommit i regionen om sammanslagning av framför allt kretsar. Vid sådana tillfällen
har servicedelegaterna erbjudit sig att, innan några beslut fattas, få genomföra en presentation av
´Vår Gemensamma Välfärd´ med efterföljande diskussion om hur vi skalla kunna gå vidare inom AA.
Ännu har inga sammanslagningsplaner realiserats.
Ystad i januari 2014
Jörgen M
Servicedelegat

Thomas F
Servicedelegat
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Förtroenderådet
Under verksamhetsåret 2013 har Förtroenderådet bestått av följande medlemmar:
Erland N
Övre norra Regionen t o m aug 2013
Per-Olof T
Nedre norra Regionen
Leif J
Mellersta Regionen
Christer M
Östra Regionen
Tommy K
S
Södra Regionen
Hans Marklund
Vän till AA
Olof Åkerman V
än till AA
Förtroenderådet har till sin hjälp haft följande:
Servicekontoret
Internationella delegater
Styrelsen för föreningen AA i Sverige
Bulletinen
Ekonomikommitten
(FREK)
Informationskommitten
(FRIK)
Litteraturkommitten
(FRLK)
Nomineringskommitten
(FRNK)
Policykommitten
(FRPK)
Telejourkommitten
(FRTK)
Arbetsgrupp för Översyn av Service (AgÖS)
Möten
Förtroenderådet har haft sju ordinarie möte under året varav ett möte hölls i Göteborg i samband
med Landsmötet 2013. Övriga möten har hållits på Servicekontoret.
Viktiga händelser under året.
Den 22:a Servicekonferensen hölls den 12-14 april 2013 på Park In i Solna.
Konferensens huvudtema var ”Rotation; AA:s puls”. Till konferensen hade 6 motioner inkommit
(varav 1 återtogs). Inbjudna gäster från Norge och Danmark deltog. Protokollet från Servicekonferensen finns på AA’s hemsida.
Landsmötet arrangerades av Västra regionen i Göteborg den 2-4 augusti 2013. Förtroenderådet deltog i ett mycket välordnat och välbesökt Landsmöte.
Servicemötet den 9 november 2013
Vid mötet deltog FR, samtliga kommittéer, Styrelsen för AA i Sverige, Internationella delegater,
Ordförande för regionerna och anställda på Servicekontoret.
Frågor som behandlades
• Rotation; AA:s puls

•
•

Telejouren för AA i Sverige.
AA - Litteraturen
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Samarbetet i centrala serviceorganisationen, liksom med gemenskapen i övrigt har fungerat mycket
bra
.
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

Ekonomikommittén – FREK
Under 2013 har FREK varit vilande och inte behövt kallas in. Ekonomin följs kontinuerligt i såväl
styrelsen som i Förtroenderådet.
Olov Åkerman

Informationskommittén (FRIK)
FRIK har under första halvåret 2013 bestått av Gunnar M, Ronny L, Stefan F, Erland N, Hans M
och Danielle W från YPAA som adjungerad. Gunnar och Ronny roterade ut vid halvårsskiftet och
Erland slutade på egen begäran. Under hösten har Johan Ö, Anita A och Janne P tillkommit.
Vi har träffats regelbundet, oftast i samband med FR-möten men vi har börjat med SKYPE-möten
vilket gör att vi kan på ett kostnadseffektivt sätt kan ha betydligt tätare kontakter.
OI forum på nätet liksom OI dagarna på hösten är våra breda kontaktytor utåt mot informationsarbetet ute i regionerna, kretsarna och grupperna. Det vi försöker arbeta för är att vi olika terminer
ska fokusera på olika områden av professionella som polisen, sjukvården, kyrkorna, socialtjänsten
m.fl..
FRIK har också under året blivit tydligare med att ansvarsområdet handlar om offentlig information
och att t.ex. VGV inte är vårt ansvarsområde utan det är något som primärt ska ligga på servicedelegaterna. FRIK har ändå genom Gunnar och Stefan medverkat vid Vår Gemensamma Välfärds endagsseminarium i Gävle den 23:e mars.
Några intressanta exempel på OI-info som skett eller som planerats under året är följande: När jourhavande präst hade sin nationella konferens i januari 2013 informerade Gunnar M och Hans M om
AA och länk till AA:s hemsida har lagts ut på jourhanvande prästs hemsida. Vi var på "Speeddating"
med intresseorganisationer och de förvaltningar i Stockholmsstad som hand har sociala och missbruksvården.
THS konferensen som varit en viktig mötesplats i flera år men fick ställas in under 2013 p.g.a. för få
deltagare.
Gunnar M och Ronny L har i flera år varit mest aktiva inom FRIK, därför har det tagit en del tid under hösten att skapa ett ”nytt lag” där vi lärt känna varandra och försökt att se varandras styrkor och
lära oss att jobba på ett bra sätt tillsammans.
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FRIK har också haft en dialog med AgÖS (Arbetsgruppen för översyn av service) då det gäller en ny
informationsstruktur för AA.
För FRIK vid tangenterna Hans Marklund

Litteraturkommittén – FRLK
Kommittén har under året granskat och omarbetat texter i broschyrer samt redigerat/nyöversatt texter ur vårta böcker och översatt text enligt beslut av Servicekonferensen 2013.
Redigeringen/nyöversättningen av vårt broschyrmaterial har under året fortsatt. Antalet broschyrer
som f.n. är ombearbetade och till försäljning är nu 5 st. Arbetet med broschyrerna fortsätter tills vi
har redigerat/nyöversatt alla broschyrer som finns tillgängliga för försäljning i Sverige. Inför en nytryckning av boken Leva nykter så beslutades att en redigering/nyöversättning av boken skulle utföras. Kommittén gjorde detta på kort tid under hösten och den nyöversatta boken kommer att finnas
till försäljning på servicekontoret under 2014. Boken Tolv koncept för service håller f.n. på att redigeras/nyöversättas. Arbetet med detta har kommit en bit på vägen och konceptboken med arbetsexempel samt ev. illustrationer kommer i samband med detta att påbörjas. Vidare så har även boken
om AAs historia i Sverige korrekturlästs, boken fanns till försäljning sista halvåret 2013. Enligt beslut
på SK2013, har AA Guidelines Internet – AA, s riktlinjer för Internet översatts, bearbetats och
granskats. Den består av sex sidor samt en ordlista.
Under året har kommittén mottagit brev, vilka har lästs och besvarats. Innehållet i breven har dokumenterats för framtida åtgärder i form av eventuella ändringar i samband med bearbetning och redigering av aktuell litteratur. Synpunkter som har inkommit till FRLK under åren kunde beaktas vid
redigeringen/nyöversättningen av Leva nykter. Kommittén har i samråd med servicekontoret även
granskat layouten på vårt broschyrmaterial. Granskningen medförde att våra broschyrer kommer att
få enhetlig text på baksidan av broschyrerna.
Litteraturkommittén har under året haft 1 st. ordinarie möten samt mejl och telefonkontakter vid
behov. Budgeten för kommittén under året varit 6000 kr. Kommittén har under året bestått av Ida
D, Östra regionen samt Anders B Västra regionen som roterade in som adjungerad under hösten
2013. Sammankallande under året har varit Per-Olov T, Nedre Norra regionen.
Litteraturkommittén

Nomineringskommitten (FRNK)
FRNK har under året mottagit namnförslag på nya medlemmar i FR, styrelsen,
WSD och kommittéer. Dessa har sedan lagts fram för FR som tagit beslut.
Det viktigaste jobbet med att ta fram namn på kandidater till serviceuppdrag ligger på Grupper,
Kretsar och Regioner.
Information om vilka poster som har eller kommer att få vakanser, har gått ut via hemsidan (aa.se)
och Servicebladet.
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Leif J, Sammankallande FRNK

Policykommitten (FRPK)
Kommittens tjänare under året:
Tommy K Sammankallande 20130101 –
Jan-Ola J
20130701-20170630
Pekka
20130701-20160630
Benne
20130701-20150630
Verksamheten 2013 har bestått i att kommitténs tjänare har haft 3 möten plus deltagit i
Servicemötet i Stockholm i november.
Kommitténs arbete har präglats av gott samförstånd och god öppenhet dock finns det en viss stiltje i
avvaktan på vad AgÖS arbete ska giva för spännande resultat.
Tommy K, Sammankallande

Telejourkommittén – (FRTK)
FR har enligt protokoll 1301 § 9b) fastställt arbetsbeskrivningen för FRTK samt arbetsordningen för
telejouren.
FRTK är ännu ej tillsatt, under året har Reine J samt fr o m 2013-10-05 Gunnar M fungerat som
kontaktperson mellan FR och telejouren.
Telejouren fungerar väl och är bemannat dagligen mellan kl 11-13 samt 18-20.
Under året har telejouren tagit emot 1.926 samtal (908 på dagpasset och 1.018 på kvällspasset). Telejourens verksamhet drabbades under drygt två månader fr o m början på oktober av allvarliga störningar till följd av bredbandsbrott (brand i en tunnel).
Telejouren har planeringsmöten den 1:a onsdagen/månad. Vid planeringsmötena har kontaktpersonerna deltagit.
Gunnar M & Reine J

Bulletinen
Tidningen har utkommit med sex nummer som planerat.
Upplagan för år 2013 var 1800 ex. per nummer.
Antalet prenumerationer är ca 1450 st, en minskning med 50 st prenumerationer jämfört med 2012.
Av grupperna är det ca 60% som är prenumeranter på Bulletinen.
Bulletinen genererade 2013 ett underskott om 3 986 kr kronor. Täckningsgradens minskning i förhållande till tidigare år beror på::
- Minskning av antalet prenumerationer
- Portohöjning
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För att Bulletinen åter ska bli självförsörjande höjdes prenumerationspriset med 20 kr från 1/7 2013.
Bulletinen kommer att tryckas på annat tryckeri under 2014 för att få ner tryckkostnaderna.
Vi har under 2013 fått in 2 nya redaktionsmedlemmar – Gunnar A från Uppsala och Helene F från
Göteborg. Sedan tidigare finns Tord W från Östersund och Bengt B i redaktionen.
Under året roterade Chris V och Erik K ut, båda från Stockholm.
Under året deltog Bengt B och Tord W Bulletinen-redaktionen på Landsmötet i Göteborg med
marknadsföring av Bulletinen
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.
Bengt D.

Internationella delegater
Internationella delegaterna består av Nordiska delegater (ND) och Världservicedelegater (WSD).
Under året har gruppen bestått av:
* ND: Anders W och Jan G
* WSD: Gunnar M och Reine J
Under året har vi besökt samtliga regioner och deltagit i krets- och regionmöten.
Vi har deltagit vid servicekonferensen samt servicemötet och är även inbjudna till FR-mötena.
Lands- och Nordiska mötet i Göteborg fick en bra effekt på hur vi inom ett internationellt perspektiv kan föra budskapet vidare.
Vid servicekonferensen i Norge deltog Anders W och i Danmark deltog Jan G.
Vid Nordiska tema-mötet i Danmark deltog Jan G.
Vid Europeiska Servicemötet i Tyskland deltog Gunnar M och Reine J.
Rekrytering av tjänare efter Jan G och Reine J som roterar ut 2014-12-31 är en pågående process
och tillsättningen beslutas på SK 2014.
Rapportering om årets händelser har skett genom rapporter till Förtroenderådet. Dessa finns intagna
i Servicebladet och även på vår hemsida.
2014-01-19
Internationella delegater
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Motioner sk2014
Motion 1 – Beslutsmotion
Vi föreslår att nuvarande personliga berättelser som inte överensstämmer med AA:s budskap ersätts
med personliga berättelser enligt 5:e tradition och stora bokens budskap och syfte.
Motivering:
Vissa bryter direkt mot AA:s 5:e tradition samt det som står på sid: 55 rad 29, där det står vad som
ska framgå av berättelsen.
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. Det framgår inte heller hur personen i fråga skapade sitt förhållande till gud så som
det står på sid 55.
Åtgärd:
Dessa nedräknade berättelser är helt oförenliga med AA:s budskap och har således ingenting med
AA:s budskap att göra.
Därför föreslår vi att dessa byts ut mot nya som överensstämmer med SB budskap samt 5:e tradition.
De personliga berättelserna vi föreslår byts ut är: 6-12-14-16-17-18-20-21-22-23-24-26-27-28-2931-32-34-35-36-37-38-40-41
Med vänliga hälsningar
AA-Geflegruppen

Motion 2 – Beslutsmotion
Vi hemställer att: följande tillägg införes i Servicehandboken.
Att: Alla som väljes till tjänare i central service bör ha gjort AA:s 12 steg
med en sponsor som själv har gjort stegen enligt Stora Boken.
Vi hänvisar till Stora Boken Sid 177:”Men självklart ……..
Nybörjargruppen i Helsingborg 2013-11-28
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Motion 3 – Beslutsmotion
Jag har varit med på de 3 senaste servicekonferenserna, vilket har varit både lärorikt och givande på
många sätt. Dock har jag noterat en viss förvirring för en del av oss när det gäller dagordningen. På
regionmöten, kretsmöten, praktiska möten i gruppen använder vi oss av samma typ av dagordning
med punkten "övriga frågor" där församlingen i respektive möte förväntas fundera och ev. uttala sig
om dessa frågor. En viss förvirring uppstår då på servicekonferensen när "övriga frågor" tycks vända
sig enbart till förtroenderådet. Det har jag i sig inget problem med, men då bör detta framgå.
Förslag:
att punkten "övriga frågor" tas bort så att inte sk. "Polsk riksdag" uppstår kring frågor som kanske
borde varit en motion t.ex.. Alternativt:
att: Punkten "övriga frågor" ändras till "övriga frågortill förtroenderådet".
Eller
att: Punkten "övriga frågor" står kvar men, då ska dessa delas ut till utskotten för behandling och
redovisas som vanligt tillsammans med motionerna.
Nedre norra regionen genom: Lasse S

Motion 4 – Beslutsmotion
Bakgrund
Det händer ofta och naturligt att frågeställningar av policy- eller annan principell karaktär uppstår
under pågående Servicekonferens. Det har varit oklart huruvida dessa frågor ska behandlas eller inte,
och därför kommer de inte med i konferensprotokollet och glöms bort.
Vi önskar ett tydliggörande av förfaringssättet när denna typ av frågor uppstår. Vår motion
hemställer till Servicekonferensen:
att övriga frågor kan sällas till Förtroenderådet eller till Konferensen för besvarande och eventuella
beslut
att dessa frågor behandlas under Konferensen och om möjligt besvaras eller beslutas under
Konferensen
att om dessa frågor inte med önskad enighet kan besvaras, eller till sin natur kräver mer utredning,
skall de tas upp som en motion på nästkommande Konferens
Servicedelegaterna i Östra regionen
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Motion 5 – Beslutsmotion
Problemet: Läs bilaga 2 Handlingsplanen, om vår tidigare komplexa historia som lede fram till handlingsplanen 2003
- Att nå flera alkoholister i samhället
- Stabila och kunniga AA-grupper
- Enig och duglig serviceorganisation
Att det kommer allt färre alkoholister till AA, fler och fler grupper lägger ner, svårigheten att hitta
dugliga medlemmar till service på lägre nivå ”krets, region, förtroenderådet”.
Vi föreslår ATT:
Förtroenderådets informationskommitté tillsätter en arbetskommitté
Genomföra vare år en återkommande seminarium på temat Vår gemensamma välfärd.
Alla Servicedelegater, GSR och övriga intresserade i mån av plats ska kunna deltaga.
Vi jobbar i små grupper med aktuella frågor utifrån våra traditioner och koncept.
Att Servicedelegat och GSR sen har ansvar att föra detta ut till grupperna.
Abrahamsbergsgruppen
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