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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. Med beaktande av devisen ”Gör det enkel”. 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.
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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.
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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Konferensurkunden
Konferensens allmänna ansvarsförbindelser:



i alla sina förehavanden skall Konferensen efterleva andan i AA-traditionen och noga tillse att
Konferensen aldrig blir säte för riskfylld rikedom eller makt



att tillräckligt stort rörelsekapital tillsammans med en måttlig reserv förblir dess kloka ekonomiska
princip



att ingen av Konferensens deltagare någonsin placeras i en ställning som innebär oinskränkta befogenheter över någon av de andra



att man kommer fram till alla viktiga beslut genom diskussion, röstning och så ofta som möjligt i
stor enighet



att ingen av Konferensens beslut någonsin straffar någon enskild eller inbjuder till offentlig polemik



att även om Konferensen handlar i Anonyma Alkoholisters tjänst, får den aldrig ägna sig åt maktutövning



att Konferensen, liksom Anonyma Alkoholister som den tjänar, alltid skall förbli demokratisk i
tanke och handling

(Utdrag ur koncept XII ur Tolv koncept för service.)
Försäkran nummer ett:
Konferensen får aldrig bli säte för riskfylld rikedom eller makt.
Försäkran nummer två:
Tillräckligt stort rörelsekapitalplus en tillräcklig reserv bör vara Konferensens kloka ekonomiska princip.
Försäkran nummer tre:
Ingen av medlemmarna i Konferensen får någonsin placeras i en ställning som innebär oinskränkta befogenheter över någon av de andra.
Försäkran nummer fyra:
Att vi kommer fram till alla viktiga beslut genom diskussion, röstning och, närhelst så är möjligt, i stor
enighet.
Försäkran nummer fem:
Att ingen av Konferensens handlingar någonsin bestraffar någon enskild eller inbjuder till offentlig polemik.
Försäkran nummer sex:
Att även om Konferensen får agera i Anonyma Alkoholisters tjänst, får den aldrig ägna sig åt maktutövning och att Konferensen, liksom samfundet Anonyma Alkoholister som den tjänar, själv alltid
kommer att förbli demokratisk i tanke och handling.
(Utdrag ur koncept XII ur Tolv koncept för service.)
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Dagordning SK 2016
.
Fredag den 8 april kl 14.00
§1.

Förtroenderådet hälsar välkommen och öppnar den 25: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 2015

§ 6.

Övriga frågor till Förtroenderådet anmäls. Inlämnas skriftligt till sekreteraren senast fredag kl
16.00.

§ 7.

Konferensens huvudtema: Gör Det Enkelt
Talare: Thomas F. (Presidiet)

§ 8.

a) Namnförslag till ordförande, vice ordförande, sekreterare och vicesekreterare till 26:e
Servicekonferensen (beslut § 16 a)
b) Förslag till huvudtema för den 26:e Service-konferensen (val § 16 b)
c) Förslag till arrangör av Landsmötet 2017, Södra Regionen står på tur. (beslut § 12 a)
d) FR förslag ändringar/tillägg i Servicehandboken
e) Namnförslag och presentation (val § 12 b) Ledamot till FR från
• Södra Regionen
• Västra Regionen
• Världsservicedelegat
• Nordisk delegat
• Vän till AA
Internationella delegater
f) Namnförslag och presentation Internationella delegater (val § 12 c)
• Nordisk delegat
• Världsservicedelegat

§ 9.

Verksamhetsrapporter 2015
a) Regionerna
b) Förtroenderådet inkl. kommittéerna
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c) Internationella delegater
d) Bulletinen
e) Godkännande av rapporter
§ 10. Genomgång av fredagens arbetsuppgifter till de olika utskotten:
• Konferensens tema: Gör Det Enkelt
• Motionerna
• FR förslag ändringar/tillägg Servicehandboken
• Koncept 1-4
Utskottsarbetet påbörjas, avrapportering i plenum på söndag.
OBS: fredag och lördag hålls öppet AA-möte kl 22.00 i sal 5/6
Lördag den 9 april kl 09.00
§ 11 a) Ekonomisk redovisning inkl. styrelsens verksamhetsberättelse
b) Revisorerna har ordet
§ 12 a) Beslut av arrangör och tema för Landsmötet 2017
b) Val av ledamöter till Förtroenderådet
c) Val av Internationella delegater
§ 13 Nulägesinformation:
• FR och dess kommittéer
• Internationella delegater
• Styrelsen för föreningen AA i Sverige
• Bulletinen
• Servicekontoret
• Ideella Föreningen AA i Sverige
§14

Fortsatt arbete i utskotten

Söndag den 10 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 26:e
Servicekonferensen
b) Fastställande av huvudtema och datum för 26:e Servicekonferensen
c) Övriga frågor besvaras av FR (se § 6)
§ 17. Godkännande av Förtroenderådets verksamhet för 2015
§ 18. Konferensdeltagarna uttalar sig om den 25:e Servicekonferensen
§ 19. Avslutningsanförande av Förtroenderådet
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Deltagarförteckning
Deltagare med rösträtt
Servicedelegater:
Övre Norra: Ida-Märtha G.Storuman (2)
Nedre Norra: Isak H. Njurunda (3)
Mellersta: Thomas Å. Borlänge (3),Urban L. Ljusdal (2),Monica M. Falun (1)
Östra: Jonas A. Saltsjöbaden (3), Staffan B. Segeltorp (3) , Laila N. Västerås (3), Åke B. Stockholm
(2), Ove E. Stockholm (2), Erland W. (1), Ronny L. Klintehamn (1).
Västra: Södra: Roger E. Mörrum (3), Ewa B. Lanskrona (3), Esbjörn L. Hässleholm (2), Tove F. Vellinge
(1).
Förtroenderådet:
Ingela L. Umeå, Tord K. Stockholm, Tommy K. Hörby, Anita A. Grängesberg, Bitte B. Storvreta,
Olov Åkerman Nynäshamn, Josef E. Östersund.
Anställd vid Servicekontoret
Bernt G. Saltsjö-Boo
Deltagare utan rösträtt
Styrelsen för Föreningen AA i Sverige:
Gunnar M. Saltsjöbaden, Revisor Björn E.Täby
Internationella delegater:
WSD: Gunnar M. Skarpnäck, Christer M. Hemse.
ND: Anders W. Skellefteå, Jan J. Lotorp
Bulletinen:
Bengt B. Mölndal
Inbjudna gäster:
WSD/ND Norge, Finland och Danmark
(Danmark, Svend B H. ND)
(Finland, Marko A. WSD)
Presidiet:
Ordförande: Thomas F. Ystad
Vice ordförande: Ronald F. Bromma
Sekreterare: Ulf B. Forsa
Övrigt: Ray L. Enköping
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Utskottsindelning

Utskott 1
Ewa B.
Ida-Märtha G.
Monica M.
Ove E.
Tord K.
Olov Å.
Gunnar M.

Region
Södra
Övre Norra
Mellersta
Östra
FR Östra
FR Vän till AA
WSD

Gunnar M.
Marko A.

Styrelseledamot
WSD (Finland)

Utskott 3
Thomas Å.
Åke B.
Ronny L.
Roger E.
Tommy K.
Bitte B.
Anders W.
Björn E.

Region
Mellersta
Östra
Östra
Södra
FR Södra
FR Östra
ND
Revisor

Ordförande
Sekreterare
Nyckel

Utskott 2
Staffan B.
Esbjörn L.
Erland W.
Laila N.
Ingela L.
Josef E.
Jan J.
Svend B.H.

Ordförande
Sekreterare
Nyckel
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Utskott 4
Isak H.
Urban L.
Tove F.
Jonas A.
Anita A.
Bernt G.
Christer M.
Bengt B.

Region
Östra
Ordförande
Södra
Sekreterare
Östra
Nyckel
Östra
FR Övre Norra
Nedre Norra
ND
ND (Danmark)

Region
Nedre Norra
Mellersta
Södra
Östra
FR Mellersta
Servicekontor
WSD
Bulletinen

Ordförande
Sekreterare
Nyckel

Tidigare konferensers tema
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992

Enighet, tillfrisknande, service
Att föra budskapet vidare genom service
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 08 april kl 14.00 till söndag 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.
Valda medlemmar till presidiet för SK2017 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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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 2015, 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 12.00
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 12.00
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 SK2016 och SK2017 samlas omedelbart efter konferensens slut för avrapportering
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Rapporter från regionerna
samt verksamhetsberättelser för
Förtroenderådet och dess kommittéer 2015
Verksamhetsrapport 2015 Övre Norra Regionen
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 FRÅN ÖVRE NORRA REGIONEN I Övre Norra regionen har
vi Norrbottenskretsen och Västerbottenskretsen. I regionen finns 28 grupper med varierande storlek och
aktivitet. P.g.a. de långa avstånden är utbytet mellan grupperna begränsat så krets och regionsmöten är
viktiga för att skapa samverkan mellan grupperna. Under 2015 hade vi 4 regionsmöten, och 3 kretsmöten. Aktiviteter under året: Storumankonvent Juni Höstmöte Skellefteå Augusti Arbetsmöte Skellefteå
Oktober Konvent Piteå December Julfest Lycksele December Tjänare i regionen: Ordförande Göran B
Umeå Vice ordförande: Ulrik S Luleå Kassör Anders F Skellefteå Sekreterare Nicklas N Luleå Nordisk
delegat Anders W Skellefteå Servicedelegat Idamärtha G Storuman Förtroenderådet och nomineringskommitén Ingela L Umeå t.o.m 2015- 06-30 PK Ingela L Umeå fr.o.m 2015 07 01 Vän i AA Hans M
Skellefteå t.o.m 2015-06-30.
Föra budskapet vidare: Service andan är god och det är underbart eftersom avstånden är långa.
Verksamhetsrapport 2015 Nedre Norra Regionen
Under 2015 hölls 3 stycken Regionmöten, 1 extra möte 31-10 Björn Sundberg presenterade sig inför
eventuell nominering som ”Vän till AA”.
Anders W Nordisk delegat medverkade vid mötet den 30-5 i Östersund
Tjänare i Regionen:
Ordförande

Calle F.

Skönsbergsgruppen

Vice Ordförande

Lasse S.

Östersundsgruppen

Sekreterare

K-G U.

Östersundsgruppen

Kassör

Benny E.

Kramforsgruppen

Servicedelegat

Isak H.

Kvisslegruppen

Servicedelegat

Birgitta A.

Östersundsgruppen

Suppl. Servicedelegat Sören N.

Östersundsgruppen

Suppl. Servicedelegat Ulrika L.

Skönsbergsgruppen

Regionens representant Förtroenderådet P-O T

Härnösandsgruppen

Regionens representant FRIK

Erik L.

Kvisslegruppen

Regionens representant FRNK

Calle F.

Skönsbergsgruppen

Regionens representant FRPK

Benne T. Kvisslegruppen

Nedre Norra Regionen var arrangör för Landsmötet 2015 med temat Tillfrisknande, Enighet och Service. Totalt omsattes 61.500:- och + resultatet 11.700 har sänts till AA-Sverige. Deltagarantalet uppskattas till 780 pers. Fre. - Sön.Tack till grupperna i Östersund med omnejd för ett väl genomfört
Landsmöte.
Under 2016 roterar en del tjänare ut:
Calle F.

Ordförande roterar ut 2016-06-30

Calle F.

FRIK Roterar ut 2016-06-30
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Verksamhetsrapport 2015 Mellersta Regionen
Mellersta Regionen har under 2015 haft fyra arbetsmöten. Regionen består av fyra kretsar och 65 grupper. Regionen saknar tjänare på sekreterarposten, detta har hittills lösts genom att utse sekreterare vid
mötena, det saknas även tjänare på viceposterna, det vore önskvärt att åtminstone ha vice på ordförande
och kassörsposterna. Regionen har också några tjänare i central service, och har under året valt en vän
till AA i Regionen. Till årets servicekonferens skickas tre delegater, två som varit med tidigare och en
ny.
Hälsingekretsen är för närvarande vilande, det verkar dock finnas förutsättningar för den att komma
igång, förslag som kommit upp för en uppstart, är att ha ett VGV seminarium alternativt en OI dag i
kretsen. De övriga Kretsarna fungerar tillfredställande. Dalakretsen har under året fått en ny ordförande.
Under 2016 kommer det att ske rotationer i Värmlands och Gästrikekretsarna.
Värmlandskretsen höll i Januari ett VGV i Karlstad, i Hedemora hölls ett endagskonvent 21/3 under
namnet "Vi tillfrisknar tillsammans", Gästrikland har haft en OI-dag 12/9 i Gävle, där det visades stort
intresse och var ganska god uppslutning, tyvärr är det fortfarande svårt att finna tjänare. Det har också
hållits en OI dag i Falun12/12, även där var det god uppslutning och stort intresse. Borlänges infokommitté och Värmlandskretsens är aktiva och fungerar, Ludvikas, Dalakretsens, Regionens och Gästrikekretsens infokommttéer är tyvärr vilande. Det är roligt att organisationer utanför gemenskapen kontaktar oss om offentlig information, som exempelvis när gruppen i Särna hörde av sig och bad om hjälp,
med offentlig information hos kommunen, sånt värmer.
Thomas Å. 2016-01-22 Ordförande Mellersta Regionen

Verksamhetsrapport 2015 Västra Regionen
Rapport Anonyma Alkoholisters Västra Region 2015.
Regionkommitté
Ordförande Johan Ö, kassör Bosse L, Ordförande Kommittén för Samarbete och Information Åsa Ö
och fram till i mitten av året hade vi en web-master Anders B, som sedan roterade ut. Tack för god service Anders.
Regionens arbete
Regionen har haft tre välbesökta möten under året, på tre olika orter i regionen. Vi har vid varje möte
arbetat med ett av våra tre legat, Tillfrisknande – Enighet – Service. Resultatet har varit konstruktiva
och givande diskussioner och målet är att få igång motsvarande diskussioner i kretsar och grupper. Vi
har också som mål att inspirera till att genomföra talar- och inspirationsdagar runt om i regionen. Detta
har redan börjat hända! Arbetet med legaten kommer att fortsätta under 2016.
Kretsar
Det finns två aktiva kretsar, Göteborgskretsen och A-Kretsen. Det pågår samtal om att få igång kretsen
i Skaraborg.
Kommittén för Samarbete och Information (också känd som Informationskommittén ;-))
Kommittén har ett 20-tal medlemmar som tack vare ett konsekvent och uthålligt arbete under många år
har förmånen att få genomföra ett mycket stort antal informationer till
professionella som möter oss när vi fortfarande är aktiva. Ett ökat fokus på samarbete, snarare än ”bara”
information, har resulterat i många positiva relationer med omvärlden. Kommittén genomför varje år
två interna Inspirationsdagar för att sprida kunskap om vad man gör till medlemmarna i västra regionen.
Ekonomi
Regionens ekonomi är god.
Representation i AA
Västra regionen har i dagsläget inga servicedelegater och ingen representant i förtroenderådet.
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Göteborgskretsen, 2015
Ett antal talardagar/workshops har genomförts under 2015.
12-stegs kommittén arbetar med att säkra att pågående informationer genomförs och att hitta nya sammanhang där AA kan medverka för att sprida budskapet vidare på avgiftningar, behandlingshem, boenden och liknande till den alkoholist som fortfarande lider
A-Kretsen 2014
13 grupper och har regelbundet hållit kretsmöten under året. Deltar regelbundet i regionens aktiviteter.
Skaraborgsgrupperna
Har medverkat i regionmötena under året.
Sjuhärad
En av grupperna i Borås har valt att vara en del av Göteborgskretsen, i övrigt ingen krets eller regionmedverkan.
Jönköping
Inget deltagande i krets eller region.
I Service och Kärlek
Johan Ö ordforande@aa-vregion.se

Verksamhetsrapport 2015 Östra Regionen
Allmänt
Östra Regionen består av 8 Kretsar och ligger fortfarande på ca: 175 grupper.
Fokus har varit på att få ut materialet i Vår Gemensamma Välfärd Det har varit uppskattat bland deltagarna. Vi Servicedelegater träffas 4 ggr per år med ordinarie möten på morgonen innan Regions Mötena. Däremellan varje möte lägger vi in extramöten då vi behandlar Dom 12 Koncepten och VGV
bland annat. Vi har även ett möte inför Konferensen för att vara så förberedda som vi möjligt.
Service
I skrivande skrivande stund har all kretsar i regionen en ordinarie Servicedelegat och på sista Regionsmötet valdes 3 nya suppleanter. Intresset för Servicekonferensen och frågorna som kom upp på SK
2014 har varit stort i alla kretser.
Stormöten
Arosmötet i Västerås och Gotlandskonventet har genomförts som vanligt. En hel del endagskonvent
bland Grupper har också varit väldigt uppskattade och välbesökta.
Vid pennan Jonas A.
Sammankallande för Servicedelegaterna Östra Regionen

Verksamhetsrapport 2015 Södra Regionen
Regionen består av sex kretsar och sträcker sig från Skåne, Blekinge och Småland .
Antalet grupper i regionen är lite oklart eftersom vi inte har någon riktig koll på tack vare den nya indelningen av regionen men uppskattningsvis ligger det på omkring 90. Grupperna i den krets som är
nerlagd har blivit uppmuntrade att ansluta sig till närliggande kretsar.
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Under året har hållits flera välbesökta regionmöten där lokala kretsar på ett föredömligt sätt stått för
värdskapet och, inte minst, kaffe! Regionens möten har genomgående kunnat bedrivas under trevliga
och konstruktiva former i samförstånd. Även ett stort antal observatörer har deltagit i mötena.
Servicedelegater
Södra Regionen har sig tilldelat fyra servicedelegater och lika många suppleanter. Mot slutet av verksamhetsåret var de fyra ordinarie posterna tillsatta men inga av suppleantposterna bemannade, d.v.s.
endast hälften av samtliga poster. Servicedelegaternas uppgift att föra budskapet vidare genom Vår
Gemensamma Välfärd avsevärt försvåras när det inte finns ersättare att tillgå. Den uppkomna situationen, och hur man skall kunna bemanna servicedelegatposterna måste därför ha högsta prioritet för regionens arbete den närmsta tiden.
Mycke arbete har lagts ner på att besöka grupper och kretsar för att föra in dom i krets och regionarbetet.
Offentlig information
Under året har brister uppdagats vad gäller organisationen av denna uppgift inom regionen. Det finns
eldsjälar som gör ett mycket gott arbete medan det däremot råder oklarheter beträffande vem som ansvar för vad och vart utomstående skall vända sig för att få information.
Sammanfattande intryck
Ett genomgående intryck från det gångna året är, såsom tidigare påpekats, bristen på och svårigheterna
att finna engagerade kandidater för tjänande, på alla nivåer.
Tydliga tecken på bristen på villiga tjänare är att ett flertal grupper som inte engagerar sig i krets och
regionarbetet. På något sätt ser dom sin grupp som en isolerad enhet och inte har behov att vidga sig
och dela med sig av sina erfarenheter. 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 skall kunna gå vidare inom AA.
Mörrum januari 2016-01-27
Roger E., Ewa B., Tove F., Esbjörn L.
Samtliga ordinarie servicedelegater

Förtroenderådets verksamhetsberättelse 2015
Under verksamhetsåret 2015 har Förtroenderådet bestått av följande medlemmar:
Ingela L
Övre norra regionen
Per-Olof T
Nedre norra regionen t o m juni 2015
Josef E
Nedre norra regionen fr o m aug 2015
Anita A
Mellersta regionen
Bitte B
Östra regionen
Tommy K
Södra regionen
Tord K
Representant för AA Sverige
Olov Åkerman Vän till AA
Hans Marklund Vän till AA t o m juni 2015
Förtroenderådet har till sin hjälp haft följande:
Servicekontoret
Internationella delegater
Styrelsen för Föreningen AA i Sverige
Bulletinen
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Arkivkommittén
(FRAK)
Ekonomikommittén
(FREK)
Informationskommittén
(FRIK)
IT-kommittén
(FRIT)
Litteraturkommittén
(FRLK)
Nomineringskommittén
(FRNK)
Policykommittén
(FRPK)
Telejourskommittén
(FRTK)
Arbetsgrupp för ny hemsida
(AgSite)*
Arbetsgrupp för nya stadgar
(AgStadgar)*
Arbetsgrupp för översyn av service (AgÖS)*
Möten
Förtroenderådet har haft sex ordinarie möten på Servicekontoret, ett möte under Landsmötet i Östersund och ett telefonmöte.
Viktiga händelser under året
Den 24:e Servicekonferensen hölls den 10-12 april på Park Inn i Solna. Konferensens tema var ”De Tre
Legaten – Tillfrisknande Enighet och Service - Livsviktiga för kommande generationer”.
Inbjudna gäster från Danmark, Finland och Norge deltog. Protokoll finns på aa.se.
Servicehandboken, utgåva 2015, trycktes upp och levererades till Sveriges alla AA-grupper.
Nya hemsidan, www.aa.se, togs i bruk under Landsmötet i Östersund.
Brev skickat till alla regioner angående att privata telefonnummer o mejladresser ej får förekomma i
möteslistan på aa:s hemsida www.aa.se. Ekonomibrev är skickat till alla grupper för att påminna om
frivilliga bidrag, främst med tanke på högre hyra för Servicekontoret.
Servicekontorets lokal på Magnus Ladulåsgatan 32 D är uppsagd då huset/kvarteret ska bli ngt annat.
Nytt hyreskontrakt tecknat för likvärdig lokal på Bolidenvägen 20. Flytt påbörjas mars 2016.
***Arbetsgrupper *AgSite avslutade sitt arbete i och med lanseringen av webbplatsen . Se FRprotokoll 2015(04). *AgÖS överlämnade sitt arbete vid FR-mötet 2015-01-31. Förtroenderådet godkände samtliga ändringar. *AgStadgars arbete med nya stadgar för Ideella Föreningen AA i Sverige påbörjades i september 2015, klart januari 2016.
Landsmötet arrangerades av Nedre norra regionen och hölls i Östersund den 8-10 augusti 2015. Förtroenderådet deltog på ett välordnat och välbesökt Landsmöte. Swish-nummer, ställt på den Ideella föreningen AA i Sverige, användes för litteraturbetalning. Swish kan även användas för frivilliga bidrag.
Swichnumret finns på hemsidan.
Servicemötet hölls på Servicekontoret den 7 november. AA Sveriges 6 regionsordföranden deltog, likväl som FR, samtliga kommittéer, Styrelsen för Föreningen AA i Sverige, Internationella delegater och
anställda på Servicekontoret. Alla hade skickat in sina rapporter i god tid innan mötet. Temat var detsamma som på Konferens och Landsmöte. Övriga frågor som behandlades var Servicehandboken som
verktyg, problem och lösningar för Nätetik och Servicemötets framtid. Regionsordföranden ser det som
viktigt att de har ett eget forum. Förtroendevald revisor ställde frågan; Vad gör vi med de pengar som
blir över vid en eventuell nedläggning av Ideella föreningen AA i Sverige? Förslaget, utopiskt förvisso,
blev att de bör skickas till den Internationella Litteraturfonden.
Office 365 Ett lätthanterligt arbetsverktyg som numera används av ledamöter i Central service.
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Alla kommittéer, FR, Styrelsen, Internationella delegater och Presidiet har en egen sida för protokoll,
minnesanteckningar och andra viktiga dokument osv – allt på ett ställe och inte i privata mejllådor!
FRIT, Förtroenderådets nya kommitté för informationsteknologi har rivstartat i höst med förbättring
av Office, hemsidan mm, välbehövligt för AA Sveriges framtid i den nu så digitaliserade världen. Arkivkommittén arbetar idogt på med att digitalisera AA:s dåtid. Office 365 underlättar även för kontorsansvarig då allt som finns dokumenterat finns i Office eller på hemsidan. Förtroenderådet, Nomineringskommittén och Policykommittén har egna mejllådor. Förtroenderådet besvarar inkommen post,
skickar ut kallelser mm. Nomineringskommittén tar emot inkomna ansökningar och lämnar besked till
vederbörande aspiranter.
Samarbetet i den centrala organisationen och regionerna har fungerat bra. Arbetsbeskrivningarna enligt Servicehandboken för de olika kommittéerna börjar sätta sig. Kommittéerna genomför ansvarsfullt
sina arbetsuppgifter och lämnar sina förslag och rekommendationer till Förtroenderådet. Samarbetsformerna växer fram och alla betrodda tjänare i de olika kommittéerna ska, som de experter de är, underlätta för Förtroenderådet att fatta kloka beslut. Här kommer Office in i bilden igen - varje FR-ledamot
kan vara uppdaterad om vad som händer i alla kommittéer via deras minnesanteckningar. Förtroenderådet vill påminna om det ständiga behovet av nya tjänare. Anmäl ditt intresse.
Se www.aa.se flik Medlemmar/AA Sverige/Vi söker tjänare.
Förtroenderådet tackar varmt alla som deltagit i servicearbetet och förmedlat AA:s budskap till de som
fortfarande lider.
Förtroenderådet för AA Sverige

Förtroenderådets Arkivkommitté (FRAK), årsrapport för 2015
FRAK, verksamhetsrapport till SK 2016
Arbetet i FRAK, arkivkommittén har framskridit som planerat. Syftet är att AA Sverige skall ha ett
fungerande dokumentarkiv med rutiner för att hålla detta vid liv med en rimlig arbetsinsats. FRAK har
gått igenom de flesta nyare dokument, från ca 1995 och till dags datum och även rensat bort dubbletter
från arkivet. De dokument som inte finns elektroniskt lagrade kommer efterhand att skannas i ett internationellt standardiserat arkivformat, PDF/A, som bl.a. används av Riksarkivet. FRAK har även börjat
med att göra listor på saknade dokument som vi hoppas att kunna få tag på genom annonsering i Servicebladet och Bulletinen. De dokument som främst har behandlats är: Servicekonferensprotokoll, Förtroenderådsprotokoll, Föreningen AA i Sveriges protokoll inkl. styrelseprotokoll, Landsmöten, Servicebladet och Bulletinen (och föregångare). Arbetet i FRAK fortsätter nu med koncentration på äldre dokument. Skanning och filkonvertering kommer också att behöva göras i stor omfattning. En innehållsförteckning av arkivet kommer även att behöva upprättas för att underlätta sökning både av pappersdokument och elektroniska dokument. FRAK har även upprättat en enkel arkiveringsinstruktion som vi
följer och utökar vid behov.
Tord K. Sammankallande FRAK

Ekonomikommittén (FREK)
Ingen verksamhet
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Informationskommittén (FRIK)
Verksamhetsrapport FRIK 2015
Två medlemmar avgick på egen begäran, en valde rotera ut tidigare.
Idag består FRIK av dessa medlemmar;
Anita A, Tezz E, Pelle H, Janne P, Erik L, Olov Åkerman.
FRIK har jobbar fram en plan med struktur, delmål osv för att lättare kunna följa FRIKs arbetsbeskrivning. Ligger på Office 365 att läsa.
När vi gick igenom vilka info-kommitter som fanns och fungerade såg vi att det var få som fungerade.
FRIK valde då att inte ha OI dagar i hösten -15. Istället valde Frik uppsökande verksamhet. Just för att
nå ut till våra AA vänner i landet. Vi har jobbat fram ett material för insperera och det har använts och
godkänts. Har haft tre OI-sem i höst. Gävle, Lund, Falun. Gävle , Lund startade en kommitte och Falun
är på "g". Anita har kontakt med Falugr GSR.
Vi har delat in oss, kontaktperson just för info, i varje region. Övre Nedre Norra Erik L, Mellersta Anita
A, Östra Janne P, Västra Pelle H, Södra TezZ E. Med personlig kontakt kan vi bättre hjälpa till där behov finns.
Har varit med vid Landsmöte och haft info om vikten starta kommitte. Fått förfrågan vara med vid AAretreat i Storforsen, just för att informera och inspirera våra aa-vänner.
Jobbar vidare med var det finns en fungerande info-kommitte och var det ev går starta en. FRIKs mål är
att info-kommitter ökar under 2016.
Mars har FRIK en heldag för planering och uppdatering av dom info-kommitter som finns och fungerar.
Förtroenderådets Informationskommitté

Förtroenderådets IT-kommitté (FR-IT)
FR-IT har varit verksam sedan november 2015.
Kommitténs sammansättning:
Bernt G. Servicekontoret
Tord K. Förtroenderådet
Jan J. Nordisk Delegat (Sammankallande)
FR-IT består av tre huvuddelar:
Hemsidan
Office 365
Servicekontoret
FR-IT ansvarar för:
Redovisningssystem, plattform för Central Service, telefoni, webbplats, arkivering, backup, support,
säkerhet, IT-strategifrågor m m.
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Kommittén har haft 2 telefonmöten i november.
FR-IT beslutade i samråd med Förtroenderådet att avveckla kommunikationsfunktionen Yammer då
den skapat mer problem än varit till nytta.
Servicekontoret har återgått till maillistor som tidigare. Detta för att få ett bättre fungerande Office 365.
Nuvarande Serviceavtal med Atrox är uppsagt för omförhandling, behov på servicenivå ses för närvarande över.
Januari 2016 Förtroenderådets IT-kommitté
g/m
Jan J (Sammankallande)

Litteraturkommittén (FRLK)
Litteraturkommittén – Verksamhetsrapport 2015
Litteraturkommittén har under året haft som huvuduppgift att granska och omarbeta texter i broschyrer
samt att översätta texter ur böcker.
Redigeringen/nyöversättningen av vårt broschyrmaterial har under året fortsatt. Antalet broschyrer som
för närvarande är omarbetade och tillgängliga för försäljning är nu 15 st. Omarbetningen av broschyrerna fortsätter tills vi har redigerat/nyöversatt alla broschyrer som finns tillgängliga för försäljning i Sverige.
FRLK har under året även ingått i arbetsgruppen AgSite, som presenterades på landsmötet i Östersund.
Ida D ingick i redaktionen som ansvarade för arbetet med texterna.
Ida D bjöds in till servicekonferensen i april, där hon redogjorde för hur översättningar går till och svarade på frågor från konferensdeltagarna. Framför allt betonades svårigheten att översätta ord och uttryck där det inte finns någon svensk motsvarighet samt slanguttryck.
På landsmötet inbjöds Ida D att sitta i presidiet och berätta även för den publiken om översättningar, om
den nya hemsidan och om den projektgrupp som fåt FR:s uppdrag att revidera den nuvarande översättningen av Stora boken – den tredje svenska – så den bättre stämmer överens med den fjärde amerikanska upplagan. Gunnar M tog i New York reda på att någon femte amerikansk upplaga inte planeras
under överskådlig tid. I den nya projektgruppen ingår Christer M från FR, sammankallande, Ida D,
Gunnar M, Jonas S, Magnus N, Erik K och Ylva B. Förutom att revidera texten ska gruppen också se
över tidigare personliga berättelser samt ta fram nya berättelser till andra delen av Stora boken (Anonyma alkoholister).
Litteraturkommittén har under året haft två ordinarie möten samt mejl och telefonmöten/kontakter vid
behov.
Kommittén har under året bestått av Ida D, Östra regionen, samt Anders B, Västra regionen. Sammankallande under året har varit Per-Olov T, Nedre Norra regionen, fram till och med juni månad. Han efterträddes av Christer M, WSD.
Litteraturkommittén

22

Nomineringskommittén (FRNK)
FRNK har bestått av fyra ledamöter, varav tre kommer att rotera ut under 2016.
Vi har haft möte 23 maj, 18 september, 6 november och 4 december 2015. Vi besöker även regionmötena och informerar om vilka tjänare som söks samt klargör regionens roll och ansvar.
I kommittén arbetar vi enligt rekommendationerna i den senaste servicehandboken. Under våra möten
har vi intervjuat kandidater till olika poster inom central service och lämnat våra rekommendationer till
Förtroenderådet.
Bodil L. sammankallande

Policykommittén (FRPK)
Policykommittén har under året bestått av:
Benne T Nedre norra regionen
Ingela L Sammankallande fr.o.m. juli 2015, Övre norra regionen
Jan-Ola J Södra regionen
Reine J Östra regionen
Tommy K Sammankallande t.o.m. juni 2015, Södra regionen
Policykommitténs syfte och arbetsuppgifter framgår av arbetsbeskrivningen intagen i Servicehandboken utgåva 2015.
PK besökte i höstas Förtroenderådet och kom överens om hur samarbetet mellan PK och FR skulle ske.
PK har enligt överenskommelsen lämnat förslag och rekommendationer på frågor och inkommen post
inför Förtroenderådets beslut.
PK ser fram emot alla former av samarbete med berörda och välkomnar alla frågor och påkallanden.
Kommittén har under året haft sex möten på Servicekontoret och ett telefonmöte.
Samarbetet i kommittén är gott och engagerat.
Policykommittén /gm Ingela L. sammankallande

Telejourkommittén (FRTK)
Telejouren i Östra Regionen fungerar mycket bra. Bemanningen av två pass om dagen, kl. 11-13 och
18-20, 7 dagar i veckan året runt, planeras vid ett praktiskt möte första onsdagen varje månad. Telejourens tjänare håller kontakt med varandra vid t.ex. sjukdom så att inget pass blir obemannat. Fortfarande,
efter Servicekonferensbeslut 2012, har inga andra regioner visat något intresse för att delta i den nationella Telejouren. Påminnelse om Servicekonferensens beslut har gått ut ett flertal gånger via FRrepresentanter, brev till Regionerna, besök på Regionmöten och uppmaning i Servicebladet. Ytterligare
ett pass varje dag kl. 09-11 skulle dessutom avlasta servicekontorets personal avsevärt. Både telejouren
i Danmark och Norge har öppet avsevärt längre tid varje dygn, så vi får börja titta på hur de har löst sin
bemanning. För att få fler jourtimmar per dygn är FRTK öppen för alla förslag, både administrativa och
tekniska.
Tord K. sammankallande
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Bulletinen 2015
Tidningen har utkommit med sex nummer som planerat.
Upplagan för år 2015 var 2 000 ex. (förra året 1 800 ex.) per nummer.
Antalet prenumerationer är vid årets slut 1 183 st (förra året 1 400). Därtill kommer ytterligare 37 ex till
kretsar, regioner och andra servicekontor mm. Minskningen av antalet prenumeranter beror på att registret har genomgått en större bortrensning av felaktiga adresser samt de som haft obetalda prenumerationer. Obetalda prenumerationer tas nu bort efter 6 månader.
Av AA:s totalt ca 460 grupper är 60% eller 270 prenumeranter på Bulletinen. I slutet av året gjordes en
extra satsning på att nå den resterande 40% , 194 grupperna, som ej prenumererar. Tillsammans med
Bulletinen skickades ett informationsbrev som förtydligade Bulletinen roll och visade på dess betydelse
i arbetet för nykterhet.
Bulletinen genererade 2015 ett överskott om 40 781 kronor (förra året 63 274).
Under året avsade sig Gunnar A från Uppsala och Leif O från Stockholm sina uppdrag som redaktionsmedlemmar pga. tidsbrist. Vi har under 2015 fått in en ny redaktionsmedlem Bengt-Erik L från Göteborg. Sedan tidigare finns Helene F och Bengt B i redaktionen.
Hela redaktionen, Helen F, Bengt B och Bengt-Erik L deltog på Landsmötet i Östersund med marknadsföring av Bulletinen. Vi deltog med ett eget informationsmöte, genom att medverka och vara tillgängliga i litteraturståndet samt medverkan vid avslutningsdiskussionen på podiet. Vår delaktighet i
landsmötet resulterade i ett specialnummer med betoning på landsmötet samt utvidgade och fördjupade
kontakter.
Som en ny redaktionell del infördes i de två sista numren presentationer av AA litteratur.
Det är fortfarande trögt att få in artiklar och lokalbilder men det går att se en ökning.
Facebook-gruppen, Bulletinen-AA har nu växt till 370 följare (förra året 207 följare).
Ett av huvudmålen för 2016 är att öka antalet prenumeranter. I dagsläget motsvarar antalet tillkommande de som slutar prenumererar. Vi kommer att försöka öka både antalet grupper och medlemmar
som presumerar.
Redaktionen

Internationella delegater 2015
Internationella delegaterna består av Nordiska delegater (ND) och Världsservicedelegater (WSD).
Under året har gruppen bestått av:



ND: Anders W. (Övre Norra Regionen) och Jan J. (Östra Regionen)
WSD: Gunnar M. och Christer M. (Östra Regionen)

Under året har vi besökt samtliga regioner och deltagit i krets- och regionmöten.
Vi har deltagit vid Servicekonferensen (Anders W., Jan J. samt Christer M. ingick i Presidiet för SK
2015) samt Servicemötet i November och har även varit inbjudna till Förtroenderådsmöten.
Vid Lands- och Nordiska mötet i Alleröd, Danmark deltog Anders W.
Vid Servicekonferensen i Norge deltog Anders W. och i Danmark deltog Jan J.
Vid Nordiska tema-mötet i Skellefteå deltog Anders W. samt Jan J.
Även Servicekontorsansvariga i respektive Nordiska länder deltog.
Vid Europeiska Servicemötet York, England deltog Gunnar M. och Christer M.
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Rapportering om årets händelser har skett genom rapporter till Förtroenderådet. Dessa finns intagna i
Servicebladet och även på vår hemsida.
Januari 2016 Internationella Delegater
/gm Jan J.
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Motion 1
Avsändare:

Beslutsmotion
Mellersta Regionen AA
Genom Magnus P., Kretsordförande Gästrikland

Ärende:

Riktlinjer för vän till AA

Efter diskussion på vårt regionsmöte med anledning av synpunkter från tidigare vän till AA och
med anledning av att vi även har valt in en vän till AA i Regionen har frågan om hur vi ska använda en vän till AA aktualiserats igen. Det som tydligt framkommer är att vi helt saknar riktlinjer kring hur detta ska gå till och vad som förväntas av den som är vän till AA.
Då vi har riktlinjer kring hur service görs inom AA på alla andra poster och positioner det tacknämligt att även kunna ha det för vänner till AA, vi inom Regionen känner att det skulle göra saker och ting mycket enklare och förmodligen även underlätta mycket för dem som är vän till
AA.
För väldigt tydlig information och synpunkter på hur det upplevdes att vara vän till AA och vad
som saknas, skulle kunna göras bättre hänvisar vi till Hans Marklunds brev som han skrev när han
valde att avsäga sig uppdraget i förtid. Lättast och bäst är att ta synpunkterna direkt från honom
och hans brev istället för att bara plocka valda delar av det.
Vi yrkar på att Servicekonferensen tar upp frågan och ger förtroenderådet i uppdrag att ta fram
tydliga riktlinjer för hur vi ska använda vän till AA och riktlinjer för serviceuppdraget liknande
dem för andra serviceuppdrag. Vi hoppas att detta behandlas och att vi så snart som möjligt kan
få dessa riktlinjer på plats. Känslan är att vi måste bli bättre på att utnyttja våra vänner till AA
på rätt sätt, samt att de ska känna sig delaktiga, välkomna och klart få veta vad deras uppdrag är
och vad som förväntas av dem.
Järbo 2015-11-30
Version 2 2015-12-06
Magnus P.
Kretsordförande Gästrikland
För Mellersta Regionen AA
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Motion 2

Diskussionsmotion

Bör 60-30-10-principen justeras för svenska förhållanden?
Motion för diskussion på Servicekonferensen 2016.
Bakgrund
60-30-10-principen är ett arv från USA där vissa kretsar är så stora att de var och en har fler
medlemmar än i hela Sverige. Att 60 procent av hattpengarna går till kretsen är således logiskt
eftersom det ofta finns ett lokalt servicekontor med personal att bekosta. Antalet medlemmar i
USA samt dess indelning i kretsar och regioner skiljer sig väsentligt från hur det ser ut i Sverige och väcker således frågan varför vi anammat 60-30-10-principen.
Vidare har det framkommit att AA Sverige lider likviditetskris, igen. Under mina sex år som
medlem i AA är det nu tredje gången jag får höra om behovet att samla in mer frivilliga bidrag i hatten i syfte att stötta Servicekontoret Något är tydligen strukturellt fel eftersom
problemet uppstår med regelbundenhet.
Som ordförande i Krets 5, Östra Regionen, har jag lärt mig- genom besök hos de flesta av
kretsens 29 grupper- att färre än hälften engagerar sig i kretsarbetet och betalar in hattpengar. Det rör sig inte alltid om okunnighet utan handlar ibland om höga lokalkostnader,
generösa fikabord eller andra omständigheter som gruppsamvetet beslutat om.
Okunnighet och bristande engagemang är dock de vanligaste orsakerna. Okunnigheten är tudelad. Dels handlar det om att gruppen inte låtit informera sig om behovet av att engagera sig
i inre service och hjälpa till med pengar. Dels handlar det om missförstånd kring 60-30-10principen, där man helt enkelt inte vet vad den står för och i tvehågsenhet struntar i att skicka
in pengar. Det andra problemet handlar om bristande engagemang. Det kan röra sig om att
gruppen har för få medlemmar som är villiga att göra service eller att medlemmarna inte
tycker att det behövs en serviceorganisation och därför (medvetet) inte har för avsikt att bidra med vare sig inre service eller pengar.
Det finns uppenbarligen många utmaningar att tampas med och ett Sverige-snitt på ungefär
80 kr per medlem och år i bidrag talar tyvärr sitt tydliga språk.
Förslag
Utan att börja nysta i alla frågor ovan hade jag tänkt koncentrera mig på 60-30-10-principen.
Det är min samlade bedömning att en enklare inbetalnings-princip kan vara det effektivaste
sättet att varaktigt samla in mer pengar till Servicekontoret Låt säga att vi introducerar en
90–10-princip, där 90 procent går oavkortat till Servicekontoret och de resterande 10 procenten går som
tidigare till lokalhyra, kaffe och arbete i tolfte steget samt femte traditionen. På så sätt blir
det enklare för många grupper att förstå och omfamna principen. En 90–10-princip skulle
även förkorta ledtiden från hatt till Servicekontor avsevärt.
Utmaningar
Somliga medlemmar hävdar att såväl kretsar som regioner fortsatt behöver pengar och vill
därför försvara 60-30-10-principen. Andra medlemmar vill försvara nuvarande princip med
motiveringen: "Varför ändra på något som fungerar?". Några få medlemmar vill likaledes slå
vakt om traditionerna och inte nagga dem i kanten genom att ändra på gamla principer. Slutligen kan jag personligen konstatera att det är svårt- och lär ta lång tid - att ändra på en redan
väl inarbetad princip.
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Några kommentarer till detta. Visst är det så att kretsar och regioner fortsatt behöver pengar.
Men det handlar om små belopp och borde kunna lösas på annat sätt. På samma sätt som
ÖRIK får bidrag centralt borde även kretsar och regioner kunna få bidrag centralt, för sina
allra nödvändigaste utgifter. Fika m.m. bör finansieras genom hattpengar, tycker jag.
Påståendet att 60-30-10-principen fungerar bra och därmed inte behöver ändras är förmodligen det svagaste. För mig är det alldeles tydligt att den såväl saknar grund som fungerar dåligt,
varav många orsaker redan nämnts ovan.
De som påstår att man inte bör ändra på traditioner har förstås en poäng, generellt sett.
Men eftersom 60-30-10-principen inte tillhör vare sig AA:s budskap eller program i övrigt
torde en ändring inte stå i konflikt med någon värdefull tradition.
Däremot inser jag utmaningen att praktiskt ändra på en redan väl inarbetad princip. Och den
frågan önskar jag att Servicekonferensen tar med som en kompletterande diskussionspunkt
för den händelse man anser att en 90–10-princip mycket väl kan vara en steg i rätt riktning.
Ulf B.
Alkoholist och medlem i Anonyma Alkoholister
Hemmahörande i Inre Upplevelsegruppen, Nacka
Kassör i Ö RIK
Ordförande i Krets 5, Östra Regionen

Motion 3

Diskussionsmotion

Ett AA för alla - könsneutrala texter
Bakgrund
AA är en gemenskap för män och kvinnor som har en gemensam önskan att tillfriskna från
alkoholism. Detta är det absolut grundläggande inom AA. Vi som söker oss till AA- män och
kvinnor- gör det för att hjälpa varandra att lösa detta gemensamma problem. Vi kommer
därför samman som i första hand alkoholister och inte i egenskap av män eller kvinnor.
Men frågan är om AAs texter i alla delar speglar att det är fråga om en gemenskap för alla,
oavsett könstillhörighet. Tvärtom kan tilltalet i texterna och vem de verkar rikta sig ge ett
företrädesvis "traditionellt manligt" intryck och göra att kvinnor och HBTQ- personer inte
alltid känner sig hemma. I olika sammanhang har det framkommit att detta till och med kan
ha lett ti l l att somliga blivit avskräckta och undrat om AA verkligen är en gemenskap för
alla som har en vilja a t t sluta dri cka , oavsett kön.
Att texterna innehåller exempelvis manliga pronomen och i vissa delar pekar ut den typiske
alkoholisten som en man i en traditionell familj är inte konstigt med tanke på hur samhället
såg ut när texterna uppkom. Men detta kan numera framstå som exkluderande för både män
och kvinnor. Världen har förändrats - från att ha varit en gemenskap med i huvudsak manliga medlemmar har kvinnor och HBTQ-personer med tiden kommit att söka sig till AA i
allt större utsträckning.
Vi bör aktivt bidra till att den lyckliga utvecklingen fortsätter och att alla känner sig så inkluderade i gemenskapen som möjligt. Där tror vi att könsneutrala texter kan spela en viktig
roll.
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Förslag till diskussion
Vi skulle vilja diskutera möjligheterna att åtgärda vad vi upplever som en brist på könsneutralitet i AAs texter och vilka möjligheter det finns att anpassa texterna till dagens
verklighet. Kan vi exempelvis ha detta i åtanke vid den kommande nyöversättningen av
stora Boken av de fasta texterna och vid urvalet av övriga texter i boken? Kan vi överväga att anpassa övriga texter som används inom AA?

MOTION FRÅN GRUPPEN ETT ANDLIGT UPPVAKNANDE, STOCKHOLM

Motion 4

Beslutsmotion

Beskrivning av sambandskedjan gruppGSR-servicedelegat-servicekonferensen i servicehandboken
Bakgrund
Enligt första konceptet ligger det slutliga ansvaret för och den yttersta beslutanderätten över AA:s
verksamhet hos hela gemenskapens kollektiva samvete. Enligt andra konceptet har i nästan alla
praktiska frågor servicekonferensen blivit gemenskapens samlade röst och grupp- samvete for det
gemensamma servicearbetet.
Ska servicekonferensen kunna ta det ansvaret måste den vara väl insatt i hur grupperna fungerar
och hur man tänker i de olika grupperna. Det måste finnas nära och täta kontakter mellan grupperna å ena sidan och deltagama på servicekonferensen och då främst deras valda representanter,
servicedelegaterna, å den andra sidan.
Den kontaktkedja, som anges i Förtroenderådets förslag till Servicehandbok, beskriver en lång
kedja, grupp-GSR-kretsfunktionär-regionfunktionär-servicedelegat-servicekonferensen. I en så
lång kedja kan man tappa alltför mycket av den tillgängliga och nödvändiga informationen for att
Servicekonferensen skall kunna vara gruppernas gemensamma gruppsamvete.
Även den senaste av Servicekonferensen antagna servicehandboken (från 2005) har den som huvudsaklig kontaktkedja även om man där anger att grupperna genom sin GSR kan ställa frågor
till Krets-Region-Servicekonferens och Förtroenderåd.
Men det finns i vår servicestruktur inbyggt andra och mycket mer direkta kontaktmöjligheter
mellan grupperna och Servicekonferensen som servicehandboken bör lyfta fram. Det är direkta
kontakter mellan å ena sidan GSR-erna (eller kretsrepresentanterna) som representanter for grupperna och å andra sidan servicedelegaterna, som deltar i Konferensen. De träffas normalt på
kretsmötena och har där stora möjligheter for ömsesidigt informations- utbyte i gemensamma
gruppsamvetsfrågor, särskilt om dagordningarna på mötena anpassas för detta. Oftast har punkten
på dagordningen som motiverar servicedelegatens närvaro rubriken "Servicedelegaten informerar". Men servicedelegaternas främsta uppgift där är inte att informera om vad som sker centralt
utan att själva informera sig om vad som sker i grupperna och ännu mer om hur grupperna tänker
och vad de vill med AA:s servicestruktur.
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Vi skulle då få en sambandskedja som så mycket som möjligt liknar den enda som beskrivs i den
nordamerikanska manualen, som fortroenderådet säger sig vilja efterlikna. Där får kretsarna liknande roll som deras servicedelegatdistrikt.
Om kretsmötena fokuserar även på det kan det påverka antalet nödvändiga kretsmöten och när de
hålls. Som de nu beskrivs i Förtroenderådets förslag "minst en gång i kvartalet" och "helst före
och efter regionmötet" ger det fel fokus. Anpassningen till regionmötena behöver inte vara viktigast. Andra frågor kan komma att styra placeringen och tätheten. Som exempel kan nämnas att
krets 5 i Östra regionen möts i stort sett varje månad och ger utrymma för andra frågor än de som
ska tas eller har tagits upp på Regionmötet Förutom de frågor som berör regionens verksamhet
ges också utrymme för erfarenhetsutbyte mellan grupperna i gruppsamvetsfrågor eller annat som
berör servicestrukturen. Här kan också frågor kring fjärde traditionen klaras ut på ett enkelt sätt.
Detta har lett till antalet deltagande grupper på kretsmötena har ökat väsentligt liksom deras engagemang där. Man har t o m behövt flytta mötena till en större lokal.
Men kontakten mellan grupperna och servicedelegaterna kan också ske genom direkta kontakter
på någondera partens initiativ. Grupperna kan inbjuda sina servicedelegater att medverka på sina
praktiska möten. Servicedelegaterna kan inbjuda alla kretsens eller enstaka GSR-er till särskilda
träffar om aktuella frågor. Och de kan på eget initiativ besöka grupper för att få deras uppfattningar i allmänhet eller i specifika frågor.
Enligt vår uppfattning behöver dessa möjligheter lyftas fram i Servicehandboken så att de inte
glöms bort eller bedöms vara onödiga. Tvärtom är de mycket viktiga för att servicedelegaterna ska
kunna fullgöra sina uppdrag att på Servicekonferensen verkligen vara "gemenskapens samlade röst
och gruppsamvete för det gemensamma servicearbetet".
Hemställan
Att servicekonferensen ser till att i Servicehandboken inarbetas en beskrivning av sambandskedjan grupp-GSR-servicedelegat-Servicekonferensen. Det skulle kunna göras på det sätt som
beskrivs nedan, men det kan också finnas andra beskrivningar som på ett enklare sätt fångar
upp dessa tankegångar.
Föreslagna beskrivningar
Gruppservicerepresentant
GSR är den viktigaste rollen i AA-gemenskapen. Det är de som utgör den absolut nödvändiga länken mellan grupperna i vår gemenskap och dess världsomfattande verksamhet, det är de som är de
viktigaste representanterna för AA:s gruppsamvete. Utan deras stöd och arbete skulle vi överhuvudtaget inte kunna fungera varaktigt.
GSR bör i första hand delta i kretsmötena. Där eller på annat sätt bör hen också hålla fortlöpande
kontakt med servicedelegaterna så att Servicekonferensen kan fungera som AA:s gemensamma
gruppsamvete.
Gruppsamvetet kan ställa frågor och förslag till Krets-Region-Servicekonferens och Förtroenderåd, genom sin GSR. Det är också GSR:s uppgift att informera gruppen om frågor som behandlas i dessa serviceinstanser.
Följaktligen bör gruppen välja dessa representanter med stor omsorg. Slumpmetoder bör undvikas. Grupper som inte utser GSR bör uppmuntras att göra det (se vidare koncept 9).
I de flesta grupper i Sverige är GSR den tjänare som leder gruppens praktiska möten och gruppsamvetsmöten. GSR fungerar i dessa sammanhang som ordförande.
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Kretsens uppgift
Kretsens uppgift är
 att vara en förbindelselänk mellan gruppen å ena sidan och regionen och servicekonferensen å
andra sidan (Koncept 2)


att ta kontakt nybildade grupp och erbjuda hjälp och stöd



att uppmuntra gruppernas deltagande i kretsens gemensamma serviceansvar (Tradition 1)



att underlätta för grupperna inom dess område att på ett så effektivt sätt som möjligt tillsammans sprida budskapet om AA (Tradition 5)



att ge utrymme för erfarenhetsutbyte mellan deltagande grupper i gruppsamvetsfrågor eller annat, t ex enligt Tradition 4.

Antal möten
Det rekommenderas att kretsen håller möten regelbundet, minst en gång per kvartal. Antalet möten
bör anpassas efter behovet med här beskrivna uppgifter för kretsen. Kretsmötena är öppna för
alla.
Ove i Malmgårdsgruppen, servicedelegat vald av Östra regionen

Motion 5

Beslutsmotion

Motion till AA Servicekonferens 2016
Förmöte Servicedelegater
Att kalla servicedelegaterna till förmöte inför SK dagen innan den startar (d.v.s. torsdag) är överdrivet och dyrt. Dels kostar konferenslokal extra och hotellnätter är vardagspriser, dels måste delegater
som arbetar ta ledigt en dag till från sitt jobb.
Att delegaterna träffas 1-2 timmar på fredag förmiddag ger fullt tillräckliga möjligheter att
fylla syftet med förmätet.

Föreslår att SK beslutar att:
Servicedelegat Arbetsuppgifter, punkt 3 sid 43 ändras till


Delta i ett möte på förmiddagen innan Servicekonferensen som Presidiet kallar till. Syftet är
att förbereda delegaterna innan konferensen
Presidiets Arbetsbeskrivning, punkt 3 sid 44 ändras till


Kalla servicedelegaterna till möte på förmiddagen innan Servicekonferensen
med syfte att förbereda delegaterna inför konferensen

Anders W/NSD
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Motion 6

Beslutsmotion

Motion till Servicekonferens 2016
Dagliga Reflektioner på AA:s Hemsida
Tror detta är viktigt just med tanke på den yngre generationen alkoholister.
Vet också att det är lättare att få nykomlingar att klicka på " sin telefon" än att be dem öppna en bok,
inget ont om det för det är ju så det ser ut i dag, att läsa denna lilla text är en daglig handling som påminner om vem man (jag) är tror vi är en viktig del in programmet.
Att Servicekonferensen ger Förtroenderådet i uppdrag att
Snarast utreda möjligheten att Dagliga Reflektioner publiceras på svenska på vår hemsida
exempelvis som GSO har på sin hemsida.
KUNGÄLVSGRUPPEN
ALEGRUPPEN
Tillhörande Göteborgskretsen genom:
Håkan B

Motion 7

Beslutmotion

Motion ti l l Servicekonferensen 2016.
Nordvästskånska kretsen består av grupper från nordvästra Skåne och södra Halland. Kretsen fungerar utmärkt och är aktiv i regionen.
Vi föreslår därför:
att: Södra regionens nuvarande indelning bibehålls.
Motionen är framtagen och beslutad vid kretsmöte 2015-11-14.

Motion 8

Beslutsmotion

Årligt Serviceseminarium/konvent
Formerna för nuvarande Servicemöte har diskuterats och ifrågasatts, deltagare, frekvens, innebålt
kostnader. OI-dagarna har genomförts med bra program men inte alls lyckats locka det antal deltagare man hoppats på. Förslaget är att slå ihop dessa två aktiviteter till ett möte kring servicefrågor i en vidare mening, ett möte som blir mera av typen konvent.
Men med fokus på traditioner och koncept. Något liknande upplägget för det norska "Gavelstadsseminariet", dock med ett bredare serviceperspektiv. Ämnen från "Vår gemensamma välfärd"
och tidigare "Handlingsplan” bör vara en stor del av innehåll/inriktning. Servicekonventet bör
läggas på en fast plats centralt i Sverige med goda kommunikationer och boendemöjligheter.
Förtroenderådet och kommittéer kan lämpligen planera och delegera programinnehåll medan
det praktiska ordnas av lokal grupp/krets.
Föreslår att SK ger FR i uppdrag att senast hösten 2017 genomföra ett
Serviceseminarium enligt det upplägg som föreslås i denna motion.
Anders W/stöds av Övre Norra Regionen
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Motion 9

Beslutsmotion

Separera Servicehandbok och Koncepten
Den nya Servicehandboken blev onödigt otymplig för att konceptboken skulle inkluderas. Servicehandboken ska ju vara ett arbetsmaterial och "levande" dokument som ska ändras emellanåt
medan koncepten ju ligger fast. Är därför bättre att ha dessa som två separata publikationer vilket
gör uppdateringarna av servicehandboken enklare och billigare. Kanske ambitionen är att få fler
att läsa koncepten men resultatet blir att färre läser servicehandboken. Ska man sprida kunskap
om koncepten ska det nog göras på annat sätt ex. seminarier.
Föreslår att SK beslutar att kommande revisioner av Servicehandboken publiceras separat
från den långa koncepttexten.
Anders W/ stöds av Övre Norra Regionen

Motion 10

Beslutsmotion

Tjänare i SK presidium
Det är svårt för de röstande att veta vilket av uppdragen, ordförande eller sekreterare, som passar olika personer bäst (blir ofta att man röstar på kandidaten från "sin" region som ordförande).
Förslaget är att SK väljer 4-5 personer till presidiet (enligt tidigare) men att dessa själva fördelar
arbetsuppgifterna inom gruppen.
Föreslår att SK beslutar ändra texten i Servicehandboken enligt detta: S 38 (första punkten
längst ned) till:
Val av 4- 5 tjänare till Presidiet för nästkommande servicekonferens. Presidiet utser själva
inom gruppen ordförande, vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare.
S 40 (tredje punkten) ti l l:
Val av Presidium till nästa års Servicekonferens Presidiet väljs bland de avgående servicedelegaterna Namnförslagen ska avges..........(resten av texten i punkten behålls)
Anders W/stöds av Övre Norra Regionen

Motion 11

Diskussionsmotion

Förtroenderådets kommittéer, antal - bemanning
Med nya kommittéer för Arkiv, IT och Telejour är det många olika att hålla reda på!
Då det varit diskussioner kring ansvarsområden, problem med bemanning och i vissa fall brist på
arbetsuppgifter, så borde organisationen diskuteras. Tunt bemannade eller vilande kommittéer
blir ju inte bra, kanske man ska slå ihop vissa ansvarsområden. Tanken med kommittéer är väl
att vara tillräckligt många medlemmar för att få dynamik i diskussionen och ett större/mera
fungerande gruppsamvete.
Litteratur- Arkiv? Nominering- Policy? Telejour-Information?
Kommitté för intern information och utbildning?
Föreslår att SK diskuterar sammansättning och funktion för FR:s kommittéer

Anders W/stöds av Övre Norra Regionen
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Motion 12

Beslutsmotion

Kvalifikationer för tjänare
Med en del formuleringar i Servicehandboken så begränsar vi urvalet av tjänare till vissa poster
och tar även ifrån gruppsamvetet i t.ex. region eller nomineringskommitté möjlighet/ansvar.
I vissa regioner finns det väldigt få tidigare servicedelegater vilket gör det i
Stort sett omöjligt att hitta förslag till vissa tjänarposter.
Föreslår att SK beslutar om nedan ändringar i Servicehandboken: Sid 42 Önskvärda kvalifikationer pu n kt 2
"Servicedelegat bör ej tidigare ha varit ledamot i Förtroenderådet eller varit Internationell delegat"
sista punkten
"Regionsrepresentanterna bör ha varit servicedelegat" S 76 punkt t v å
"Internationella delegater bör ha varit servicedelegat..........."
Anders W/stöds av Övre Norra Regionen

Motion 13

Beslutsmotion

Platsoberoende Telejourverksamhet utreds
Nuvarande förslag angående utvidgning av telejouren har låst sig vid det kontorsbundna upplägg
som funnits längre tid i Stockholm. Detta är olyckligt då det gör det orealistiskt för de flesta grupper som inte finns i storstäder att delta i telejourarbetet. I dag har många grupper jourmobiler
som medlemmarna turas om att ta hand om. Detta upplägg fungerar bra och numret sprids ganska
lokalt. I Danmark har man under flera år haft ett centralt journummer som vidarekopplas till ett
antal mobiler som tar emot samtalen platsoberoende. Det finns många exempel på platsoberoende system som fungerar utmärkt t.ex. "jourhavande präst". Att vara uppkopplad på en dator
under den tid man har jour har fördelen att man kan komma åt kontaktlistor etc. för att hänvisa
lokalt. Då skulle man ju även ha möjligheten till en chatfunktion som kunde bemannas av samma
inkopplade personer.
Föreslår att SK ger FR i uppdrag att gå vidare med att skapa en nationell telejour men med
ett modernt platsoberoende upplägg
Anders W, Ida-Märtha/stöds av Övre Norra Regionen

Motion 14

Beslutsmotion

Motion till Anonyma Alkoholisters Servicekonferens

2016

AA:s namn och varumärke
I alla tider och i all förekommande litteratur och korrespondens skrivs vår gemenskaps officiella
namn som Anonyma Alkoholister, d.v.s. med versala initialbokstäver. Det är en internationell
standard för vår internationella gemenskap som tillsammans med vår logotype utgör vårt varumärke.
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På senare tid har vi noterat att i vissa centralt nyproducerade M-skrifter skrivs gemenskapens officiella namn som Anonyma alkoholister, d.v.s. med gement a i ordet alkoholister.
Motionen anser att:
Detta är felaktigt och olyckligt då det skapar missförstånd och syftningsfel samt en degenerering
av vår gemenskaps namn och varumärke. Detta är en policyfråga vi ber Konferensen att beakta och
behandla, eftersom FR av okända skäl inte uppmärksammat det.
Jämför nedanstående mening för att förstå vad motionen menar med degenering och syftningsfel:
Anonyma alkoholister hjälper många alkoholmissbrukare att tillfriskna.
eller
Anonyma Alkoholister hjälper många alkoholmissbrukare att tillfriskna.
Den första meningen kan tolkas att alkoholister som är anonyma i största allmänhet (odefinierade)
hjälper alkoholmissbrukare att tillfriskna.
Den andra meningen påstår att gemenskapen Anonyma Alkoholister hjälper alkoholmissbrukare
att tillfriskna.
(Det finns gott om paralleller om man vill jämföra med andra företag och organisationer som t ex
Rädda Barnen, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Svenska Skidförbundet, Läkare Utan Gränser och hur de skriver sina namn)
Motionen ber därför Servicekonferensen att besluta:
att
Gemenskapens officiella namn alltid skrivs med två versala A, som Anonyma Alkoholister.

Motionen inlämnad av följande gruppsamveten:
Hammarbygruppen Västerås
Krets 8, Östra regionen
Östra regionens regionmöte

Motion 15 a

Beslutsmotion

Så bör AA hantera frågan om en ny Servicehandbok
Bakgrund
Servicekonferensen år 2012 gav Förtroenderådet i uppdrag att göra en översättning av
Konferensurkunden och resolutionen till svenska.
Inför Servicekonferensen år 2013 redovisade Förtroenderådet att man tillsatt en arbetsgrupp för
"Översyn av strukturen får Central Service samt kretsar och regioner". "Arbetsgruppen skulle
fårutsättningslöst gå igenom dels nuvarande servicestruktur, dels nuvarande arbetsbeskrivningar
i Servicehandboken. Gruppen skulle lämna sina fårändringsfårslag till Förtroenderådet inför deras möte 2 augusti 2013. Förtroenderådet skulle sedan skicka ut förslaget på remiss till berörda,
med svar före Servicemötet 9 november 2013. Förtroenderådet skulle sedan lägga förslagen till
Servicekonferensen 2014 för beslut.
Tanken var att vi i Sverige skulle få en servicestruktur som mer liknade den nordamerikanska
såsom den redovisas i The A.A. Service Manual. Båda dessa uppdrag var tänkta som förberedelser
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inför en bred diskussion i grupperna inför ett framtida beslut i Servicekonferensen-som ju enligt andra konceptet ska fungera som AA- gruppernas i Sverige gemensamma gruppsamvetesom skulle kunna inarbetas i en kommande Servicehandbok. Men inget av dessa uppdrag har
ännu återredovisats till Servicekonferensen.
Och någon remissrunda av förslagen blev det heller aldrig. I december 2014 avgav arbetsgruppen
sin slutrapport infor Förtroenderådet. I dess protokoll konstateras att "den nya Servicehandboken
kommer att föreläggas Servicekonferensen 2015 för godkännande".
Förtroenderådet förelade således Servicekonferensen 2015 direkt en ny Servicehandbok för omedelbart antagande. Förslaget hade inte varit känt får grupperna, som därför inte kunnat diskutera
fårslaget Förslaget fanns inte heller med i det ordinarie utskicket till servicedelegaterna infor konferensen, vilket är till får att servicedelegaterna och andra dels själva ska kunna tänka igenom
lagda förslag infor konferensen dels ska kunna diskutera med de grupper de ska representera hur
de ser på förslagen. Förslaget till Servicehandbok, som omfattade l 03 A5-sidor, delades ut till
konferensdeltagama färst på konferensens andra dag. Vad som framfördes i samband med utdelandet var att fårslaget innehöll "smärre justeringar" av gällande innehåll men att den stora förändringen var att man lämnade pärmsystemet med utbytesblad i A4 får ett tryckt A5-format.
Konferensdeltagama fick sedan möjlighet att "diskutera" det digra, får dem helt okända innehållet
(som visade sig innehålla avsevärda fårändringar gentemot gällande Servicehandbok såväl i uppläggning som i reellt innehåll) i grupper under någon timme innan man fårväntades fatta beslut
dagen därpå. Självklart var det under dessa omständigheter omöjligt får Konferensen att kunde
utgöra gemenskapens samlade informerade gruppsamvete.
När det visade sig att Servicekonferensen inte var beredd att anta förslaget utan att ha kunnat
läsa det drogs det tillbaka så att frågan aldrig kom att avgöras av Konferensen. Därmed gavs
det inte heller något utrymme för att diskutera förslaget ens i Servicekonferensen.
Förtroenderådet har nu låtit skicka ut sitt förslag till alla grupper utan att ange att det inte har
antagits av Servicekonferensen. Det hade varit acceptabelt om man gjort klart att det var fråga
om ett förslag som var ute på remiss för synpunkter i enlighet med de ursprungliga planerna.
Men hela den viktiga, ja avgörande, remissrundan manipulerades bort under resans gång.
På direkt fråga från oss servicedelegater i Östra distriktet om förslagets status inom AA har
Förtroenderådets policykommitté hävdat att "förslaget är en reviderad och omarbetad version
baserad på nyutgåvan från 2005", som antagits av Servicekonferensen. "Det ursprungliga materialet
har reviderats något men principerna om service har behållits. Innehållet grundar sig på AA:s Tolv
Traditioner, Tolv koncept får världsservice, AA blir myndigt samt The A.A. Service Manual men
bearbetats till svenska förhållanden." Policykommittén hävdar där också att Förtroenderådets förslag
skulle vara "den nu gällande Servicehandboken för AA i Sverige" trots att den inte antagits av Servicekonferensen.
Förtroenderådet har nu i november 2015 ställt sig bakom policykommittén uttalande att förslaget
skulle vara "den nu gällande Servicehandboken för AA i Sverige".
Förfarandet att ge ut en helt ny Servicehandbok utan remissrunda till alla AA-grupper och med utebliven möjlighet för Servicekonferensen att ta ställning till fårslaget gav oss servicedelegater anledning
till att närmare studera Förtroenderådets protokoll för att se hur allt hade gått till. Vad våra studier kom
fram till framgår av bilagda sammanställning. Av den framgår det tydligt att medlemmar i Policykommittén successivt manövrerat Förtroenderådet att acceptera den ena avvikelsen efter den andra av den
gängse proceduren för hantering av viktiga frågor om Servicestrukturen.
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Vi undertecknare av motionen har funnit att:
•

Det bryter mot det första konceptet, som säger att det slutliga ansvaret för och den yttersta beslutsrätten alltid bör ligga hos hela gemenskapens kollektiva samvete genom att grupperna inte
fått möjlighet att i en remissrunda ta del av och lämna synpunkter på förslaget.

•

Det bryter mot det andra konceptet som säger att i nästan alla praktiska frågor har Servicekonferensen blivit gemenskapens samlade röst och gruppsamvete för det gemensamma servicearbetet
genom att Servicekonferensen inte fick reell möjlighet att ta del av och inte heller anta förslaget.

•

Det bryter mot det femte konceptet som ger minoritetsåsikter rätt att göra sig hörda och bli
behandlade med omsorg och respekt genom att frågan om antagandet av Servicehandboken
drogs tillbaka när det visade sig att det fanns opposition mot förfarandet.

•

Det bryter mot det sjätte konceptet som slår fast att Konferensen har det övergripande
ansvaret för AA:s service men ger Förtroenderådet rätt att ta initiativ i och verkställa Konferensens beslut i policyfrågor, ingenting annat.

•

Det bryter mot det åttonde konceptet som säger att Förtroenderådet organiserar och styr den
serviceverksamhet konferensen fattar beslut om, inte att fatta självständiga beslut om den.

•

Det bryter mot det tionde konceptet genom att skapa ett dubbelt ledarskap i fråga om
innehållet i Servicehandboken.

•

Det bryter mot det tolfte konceptet genom att Förtroenderådet tagit sig bestämmanderätten
från Servicekonferensen och grupperna över vad som gäller innehållet i AA-servicen och att beslutet inte tillkommit genom diskussion, omröstning och helst i enighet.

Vi undertecknare har tagit del av de dokument som nya Servicehandboken åberopar sig på - AA:s
Tolv Traditioner, Tolv koncept för världsservice, AA blir myndigt samt The A.A. Service Manual-ch
kunnat konstatera att forslaget på många punkter skiljer sig mer från dessa dokument än vad nuvarande Servicehandbok gör.
Policykommitténs svar och numera också Förtroenderådets uttalande väcker självklart en fråga.
Vem har det yttersta ansvaret för innehållet i ett så centralt dokument som AA:s Servicehand bok?
Är det Servicekonferensen eller är det Förtroenderådet och dess policykommitté? Det kan inte vara
båda, för som sagts ovan, enligt tionde konceptet "bör dubbelt ledarskap omsorgsfullt undvikas".
Enligt vår uppfattning fråntog agerandet inför och på Servicekonferensen 2015 konferensen möjlighet
att reellt ta det yttersta ansvaret i denna fråga. Förtroenderådet och dess policykommitté har därmed
enligt vår uppfattning här överträtt sina befogenheter. Detta har möjliggjorts genom att policykommittén och arbetsgruppen Ag ÖS, som berett ärendet, inte ansvarar direkt inför Servicekonferensen
utan enbart inför Förtroenderådet, som utsett kommittén och arbetsgruppen.
Hemställan
Att servicekonferensen 2016
• Slår fast att det är Servicekonferensen och endast Servicekonferensen som kan anta en
Servicehandbok för AA samt godkänna ändringar i denna.
• Att den av Servicekonferensen senast antagna versionen av Servicehandboken, alltså från
2005, är den enda som gäller intill dess Servicekonferensen beslutar om ändringar i den.

Servicedelgetema i Östra Regionen
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Motion 15 b

Beslutsmotion

Bakgrund
På 2015 års Servicekonferens ställdes konferensen inför en begäran från Förtroenderådet att godkänna en ny Servicehandbok som konferensen inte hade fått ta del av. Servicehandboken hade inte
heller funnits tillgänglig i AA-grupperna innan den presenterades på konferensen. När konferensen
visade sig ovillig att godkänna Servicehandboken ströks punkten från dagordningen. Senare har
Servicehandboken distribuerats och frågor kring detta har besvarats med att det är den "nya" Servicehandboken som gäller.
En längre argumentation om hur illa detta förfarande stämmer överens med AA:s Koncept för
Service finns i motionen "Så bör AA hantera frågan om en ny Servicehandbok".
För att få en bättre balans mellan Fätroenderådet och Servicekonferensen och för att minska risken att liknande misstag sker i framtiden föreslår vi följande:

Att Servicekonferensen 2016:
• Bekräftar att Riktlinjer för AA i Sverige, utgåva 2005 är det handlingar som styr hur den
centrala servicen i AA organiseras.
• Bekräftar att det endast är Servicekonferens som kan godkänna ändringar i AA i Sverige och
i Servicehandboken.
• Beslutar att inrätta en konferenskommits som rapporterar till konferensen i frågor som rör
konferensen, AA:s servicestruktur, Servicehandboken samt riktlinjer som berör Servicekonferensen.
• Uppdrar åt denna kommits att i god tid inför nästa Servicekonferens presentera ett förslag om hur arbetet med en ny Servicehandbok kan fortsätta.
Servicedelegater Östra Regionen
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Motion 15 c

Diskussionsmotion

Hantering av ändringar i Servicehandbok
Inför revideringar av Servicehandboken kommer säkert många synpunkter via många olika kanaler. Ett sätt är att skriva motioner till SK men ibland kanske det bara är någon mindre ändring/tillägg i t ex. arbetsuppgifterna för ett tjänaruppdrag.
Exempelvis skulle jag vilja ha in en punkt på sid 76 ND arbetsuppgifter:


ND säkerställer att information/inbjudan för kommande Nordiskt möte har gått ut till
M-medlemmarna i Sverige

Känns överdrivet att detta ska skickas som en motion till SK.
Föreslår att SK diskuterar hur både större och mindre ändringar i Servicehandboken ska hanteras på ett rationellt sätt.
Anders W/NSD

Motion 16 a

Beslutsmotion

Medlemsundersökning
2014 deltog fler än 6000 AA medlemmar från USA och Kanada i en slumpmässig undersökning
om medlemskapet i AA, hur det ser ut. Sådana studier/ undersökningar har genomfötts van 3:e
eller vart 4:e år sedan 1968 av AA i USA.
Anonyma Alkoholister utför denna studie/ undersökning för att hålla sina medlemmar uppdaterade på vad som är kännetecknande och vilka trender som är karaktäristiska för medlemmar
i AA Studien/ undersökningen förser också myndigheter och allmänheten om information om
hur AA fungerar som en del av AAs huvudsyfte, att föra budskapet vidare till de alkoholister
som fortfarande lider.
Vi föreslår att SK ger FR i uppdrag att genomföra en sådan medlemsundersökning i Sverige.

Värmdö AA-grupp

(Bilaga: Den amerikanska membership survey från 2014)
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Motion 16 b

Beslutsmotion

Ytterligare ett sätt att göra AA synligt
Fortfarande finns det relativt lite information tillgängligt om AA och dess medlemmar. Sedan
1968 har AAs General Service Office, vart tredje·-fjärde år, genomfört undersökningar för att
kartlägga AAs medlemskap. AA genomför dessa enkäter för att hålla sina medlemmar informerade om trender i medlemssammansättningen. Enkäten ger också information om AA till
samhället och professionella som en del av AAs syfte att föra budskapet vidare till de som
fortfarande lider av alkoholism.
En broschyr har sammanställts för att visa resultatet av 2014 års undersökning. Här kan man
läsa om: hur många möten per vecka som en genomsnittsmedlem går på (2,5), fördelningen
av nykter tid, hur många som har en sponsor i AA (82 %!!), hur man introducerats till AA, AAmedlemmars yrkesbakgrund och mycket mer.
(http:/jwww.aa.orgjassetsjen_USjpressmediafp·-48-aa-membership-·survey)
Denna information torde vara till nytta - eftersom undersökningen genomförts i USA
och Canada under 47 år.
Vi föreslår att en liknande undersökning- och sammanställning görs i Sverige.

Bergakungen 2015-10-23
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FR:s förslag till ändringar/tillägg i Servicehandbok utgåva 2015
Generellt: Vän till AA ersätts av Förtroendevald Vän till AA
Generellt: Budgetäskande Senast 1 oktober till Förtroenderådets Ekonomikommitté, lämna budgetäskande för det kommande verksamhetsåret. (sidorna 59, 61, 63, 65, 67, 70, 73, 74, 80 och 89)
Sid 3 lägg till i innehållsförteckning; IT-kommittén efter Informationskommittén
Sid 10 + 11 + 17: Legatet
Sid 17: AA:s Tolv Koncept
Sid 19 rad 2: Legatet
Sid 55 tillägg efter första meningen: Ordförande i Förtroenderådet väljs bland någon av de som går in
på sitt andra år och väljs på två år.
Sid 57: Internationella delegater nuvarande stycke ersätts av:
En ND och en WSD roterar, under sitt andra och tredje år, in som ledamöter i Förtroenderådet.
Sid 58:
Representant för hela AA Sverige:
första stycket rad 6: se ovan under ersätts av se stycket
Vän till AA 2:a stycket: detta skall även skrivas in i FRNK´s Nomineringsprocedur.
Sid 59
Kommittéer:
IT skall läggas till under Kommittéer
3:e stycket: Se arbetsbeskrivning, fastställda av Förtroenderådet, för resp…..
4:e stycket ta bort meningen: Sammankallande i en kommitté kan inte omväljas vid ett senare tillfälle.
Sid 60 6:e stycket:
Vanligen väljs tjänare i Förtroenderådets kommittéer på högst fyra år och en alkoholist…
Sid 61 Mandattid:
Mandattiden för ledamot är högst fyra år.
Mandattid i kommittén för sammankallande bör vara högst två år
Sid 62 Se sid 60 och 61 ovan
Sid 64 Se sid 60 och 61 ovan
FRIT:s arbetsbeskrivning ska läggas in efter FRIK
Sid 66 Se sid 60 och 61
Sid 68 Se sid 60
Sid 72 Se sid 60
Sid 72
Bemanning rad 2 ersätts av: Sammankallande i Policykommittén bör vara ordförande i Förtroenderådet.
Mandattid: Mandattiden för sammankallande bör sammanfalla med mandattiden som ordförande i
Förtroenderådet.
Sid 72 Önskvärda kval. punkt 4; Versal på Internationell delegat
Sid 74 Se sid 60 och 61

Sid 77
Val av Internationell delegat
Nytt sista stycke: En ND och en WSD roterar, under sitt andra och tredje år, in som ledamöter i Förtroenderådet.
Tas bort: Val av Internationell delegat att ingå som ledamot i Förtroenderådet (OBS: även stycketextens två meningar ska tas bort)
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Sid 78:
* Styrelsen för AA i Sverige – Arbetsbeskrivning ny text m anledning av stadgeändringen.
* årsmöte byts ut mot föreningsstämma.
Sid 82 Den kontorsansvariges arb.uppg:
ny punkt: att vara ledamot i FRIT
Sid 83; Broschyrer
Varför Anonyma Alkoholister är anonyma
Lägg till ”Checklista”
Sid 85
Mandattid: Inval sker vid föreningsstämma.
Uppgift 3:e punktsatsen: ordet organisation byts ut mot servicestruktur
Sid 93
Informationsmaterial
byt ut ..använder OH bildserie för offentlig information som… mot ..använder PowerPointmaterial
som ...
Sid 97Infomationsbord, Bulletinen och bokbord
Nytt: De bemannas av Förtroenderådet, Servicekontoret och Bulletinredaktionen.
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