Protokoll
25:e Servicekonferensen 8 - 10 april 2016, Park Inn, Solna
Fredag den 8 april – kl. 14.00
§ 1 Förtroenderådet hälsar välkommen och öppnar 25:e Servicekonferensen. De Tolv
Traditionerna, Ingressen samt de Tolv Koncepten läses.
Förtroenderådet genom Ingela B hälsade alla välkomna och förklarade den 25:e Servicekonferensen
för inledd.
”Förtroenderådet hälsar alla välkomna till 2016 års Servicekonferens. Vi hälsar våra Nordiska
delegater från Finland och Danmark speciellt välkomna. Det är 25 året AA har konferens. 25 år – ett
kvarts sekel och det samma år som AA Sverige fyller 60 år – värt en applåd. Temat är detsamma som
för 25 år sen, nämligen GÖR DET ENKELT. Vet inte hur konferensen, per dagordning, såg ut då men
de Tre Legaten- Tillfrisknande, Enighet och Service är desamma. Principer som får bära Konferensen
idag. Den andra Traditionen vill jag lyfta just nu och att vi tillsammans tar Sinnesrobönen.”
Ingressen och De Tolv Traditionerna lästes av Bitte B, FR och Tord K, FR.
De Tolv Koncepten (korta versionen) lästes av Anita A, FR.
§ 2 Fortsatt ledning av konferensen överlämnas till presidiet
FR ordföranden Ingela L överlämnade den fortsatta ledningen till presidieordföranden Thomas F.
Riktlinjerna för Konferensen lästes Ray L.
Urkunden lästes av Ray L.
§ 3 a) Inbjudna gäster hälsas välkomna.
Thomas F hälsade alla deltagare välkomna och speciellt våra nordiska gäster; Svend H, (ND)
Danmark och Marko A, (WSD) Finland.
§ 3 b) Samtliga konferensdeltagare presenterar sig
Ordet gick runt och samtliga konferensdeltagare presenterade sig.
§ 3 c) Genomgång av röst- och beslutsförfarande
Ronald F föredrog röst- och beslutsförfarandet för Servicekonferensen. Vissa justeringar blev
nödvändiga.
§ 3 d) Justering av röstlängd samt deltagarförteckning
Röstlängden fastställdes.
§ 4 a) Godkännande av kallelse samt dagordning
Kallelsen ansågs vara utskickad i god tid.
Dagordningen justerades enligt följande:
Ny punkt till dagordningen 15 b) Godkännande av 2015 års utgåva av Servicehandboken
§ 4 b) Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
Staffan B och Laila N valdes till justeringsmän.
§ 4 c) Val av två rösträknare
Birgitta L och Tove F valdes till rösträknare.
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§ 5 Godkännande av protokoll från SK2015
Protokollet för SK2015 godkändes och lades till handlingarna.
§ 6 Övriga frågor till FR anmäls.
Tre frågor till Förtroenderådet inlämnades.
§ 7 Konferensens huvudtema: Gör det enkelt
Thomas F talade utifrån ett historiskt perspektiv samt från egen erfarenhet om temat.
§ 8 a) Namnförslag till ordförande, vice ordförande, sekreterare och vice-sekreterare till 26:e
Servicekonferensen (val § 16 a)
Följande 3:e årsdelegater nominerades: Isak H (Nedre Norra), Thomas Å (Mellersta), Jonas A
(Östra), Staffan B (Östra) Laila N (Östra) och Ewa B (Södra).
De föreslagna presenterade sig.
§ 8 b) Förslag till huvudtema för den 26:e Servicekonferensen (val § 16 b)
Förslag: En värld, Ett AA, Ett Hjärtats Språk – samma tema som Värdsservicekonferensen i USA i
höst
§ 8 c) Förslag till arrangör av Landsmötet 2017 (beslut § 12 a)
Södra Regionen är föreslagen enligt rotationsprincipen
§ 8 d) Namnförslag från nomineringskommittén: (val § 12 b)
Södra Regionen: Jörgen M (FR).
Jörgen presenterade sig via Skype och besvarade frågor.
Olov Å, (Vän till AA) presenterade sig och besvarade frågor.
Ronald F (Nordisk Delegat) presenterade sig och besvarade frågor.
§ 9 Verksamhetsrapporter 2015
§ 9 a) Regionerna
§ 9 b) Förtroenderådet inklusive kommittéerna
§ 9 c) Internationella delegater
§ 9 d) Bulletinen
§ 9 e) Konferensen beslutade att godkänna samtliga rapporter för central service och lägga dem till
handlingarna.
§ 10 Servicekonferensens arbetsuppgifter till de olika utskotten gicks igenom:
Konferensens tema Gör Det Enkelt
 Motionerna
 FR förslag till ändringar/tillägg i Servicehandboken
 Utskott 1 - koncept 1
 Utskott 2 - koncept 2
 Utskott 3 - koncept 3
 Utskott 4 - koncept 4
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Lördag den 11 april – kl. 09.00
Presidiets ordförande Thomas F hälsade välkommen till den andra konferensdagen.
Ray L läste Ingressen, De Tolv Traditionerna och Dagliga reflektioner.
§ 11 a) Ekonomisk redovisning inkl. styrelsens verksamhetsberättelse
Den ekonomiansvarige representanten från styrelsen för Ideella föreningen AA i Sverige, Gunnar M
föredrog årsredovisningen samt verksamhetsberättelsen för 2015.
(se Årsredovisning 2015 för Ideella föreningen AA i Sverige, org.nr: 802012-6614, för fullständig
redovisning)
§ 11 b) Revisorerna har ordet
Föreningsrevisorernas revisionsberättelse föredrogs av Björn E. Den återfinns i sin helhet i Styrelsens
verksamhetsberättelse för 2015.
§ 12 a) Beslut av arrangör och tema för Landsmötet 2017
Servicekonferensen beslutade enhälligt:
- att arrangör för Landsmötet 2017 blir Södra Regionen.
- att temat för Landsmötet 2017 blir ”En Värld, Ett AA, Ett hjärtats Språk”.
§ 12 b) Val av ledamot till FR, Vän till AA och Nordisk Delegat
Jörgen M, Södra Regionen, valdes till ledamot i FR (period: 1/7 2016 till 30/6 2020).
Olov Å valdes till Vän till AA (period: 1/7 2016 till 30/6 2020).
Ronald F valdes till Nordisk Delegat (period: 1/1 2017 till 31/12 2020).
De internationella delegaterna Christer M (WSD) och Janne J (ND) ingår i FR fr.o.m. SK 2016 till
31/12 2017.
§ 13 Nulägesinformation FR och dess kommittéer:
FR
En röd tråd de tre första månaderna har varit ”ekonomi”. Kontorets flytt renderade högre hyra så ett
mål blir att sänka kostnader i övrigt, FR-ledamöter bokar t.ex. sina hotellrum på privat basis långt i
förväg så billigast möjliga prisbild nås. Tradition 5 undantagen besparingar.
Servicemötet för 2016 ställs in. Vi ser gärna att regionernas ordföranden kommer med förslag hur ett
Servicemöte skulle kunna se ut, så ta med Er den frågan hem till regionerna!
Hur kan Servicemötet utformas? Behöver regionordföranden ett forum? Ska ansvaret ligga hos
Förtroenderådet? Kan regionernas ordföranden även själva ordna egna träffar? Skype? (Några av de
frågor som kom upp på senaste Servicemötet)
Förtroenderådet gm Ingela L
FRAK
Arkivet är flyttat till nya Servicekontoret. Arkivets har även packats upp och placerats i de
brandskyddade skåpen som nu finns i lagerlokalen i samma plan som Telejouren. Utställningen i
vitrinskåpen är även på plats i nya Servicekontorets entré.
Tord K
Sammankallande FRAK

FREK
Ingen verksamhet. Saknar ledamöter.
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FRIK
FRIK har en Plan med stöd av Servicehandboken att jobba efter.
Finns för närvarande 13 Info-kommittéer i hela Sverige. Alla är inte helt fungerande. Har en
kontaktperson i varje region, som undersöker hur FRIK kan hjälpa till. Kartlägger också var FRIK kan
ha OI-seminarier.
FRIK kommer ha ett OI-möte i Storforsen och på Landsmötet.
Värmlands info-kommitté, ev. info på Soc. Chefs – dag.
Lunds info-kommitté, på Swecypaa:s konvent i Malmö och ev. FSL Framtidens spec. läkare i Malmö.
Har haft en annons i Expressen 5 lördagar. Om just info.
Sammankallande Anita Alsbäck
FRIT och Servicekontoret
Servicekontoret:
Flytt till nya lokaler på Bolidenvägen 20 avklarad.
FR-IT tackar alla frivilliga, (ingen nämnd, ingen glömd) för enastående insatser i samband med
flytten.
Hemsidan:
Allmänt sök (fritext) är beställt till hemsidan.
Texter, Ingress, Hur det fungerar m.fl. finns nu för utskrift på hemsidan. (Medlemmar/Dokument)
Telejouren:
Telejourens behov (telefon, datorer) är tillgodosedda.
2016-03-28
g/m Jan J (sammankallande)

FRLK
Se § 14 b)
FRNK
Medlemmar i FRNK är: Bodil L., sammankallande, Roland L., Calle F., och Bitte B., Förtroenderådet.
Bodil, Roland och Calle roterar ut 2016-06-30 och Bitte 2018-06-30.

Jan G. är invald som sammankallande och Urban L. som ledamot för perioden 2016-07-01 –
2020-06-30, båda adjungerade fr.o.m. 2016-04-01.
FRNK har sammanträtt två gånger under 2016, nämligen den 29 januari och 4 mars. Kommittén
arbetar efter de riktlinjer som finns i arbetsbeskrivningen i servicehandboken 2015.
Intresseanmälningarna till central service har skickats till oss. Vi har numera egen mail-adress:
nominering@aa.se för att underlätta kontakterna.
De intresserade har kontaktats och bjudits in till intervju på servicekontoret.
I år har vi intervjuat kandidater till styrelsen, världsservicedelegat och till några av förtroenderådets
kommittéer. Styrelsen respektive representanter från de internationella delegaterna har också varit
närvarande för att ges tillfälle att ställa frågor och informera, liksom representant från aktuell
kommitté.
Gemensamt har vi kommit fram till förslag till lämpliga kandidater, som lämnats till Förtroenderådet
för vidare åtgärder.
Efter SK 2016 kommer vi i samarbete med servicekontoret att uppdatera ”Vi söker tjänare” på webben
samt kontaktlistan för tjänare i central service.
Vi har funnit att sättet att arbeta i FRNK fungerar väl och ser fram emot många intresseanmälningar
under året.
2016-03-28
Förtroenderådets Nomineringskommitté
Genom Bodil L
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FRPK
Enligt protokoll SK2015 beslöts att Policykommittén, angående motion om gemensamt bankontonummer för alla kassörer på regional nivå, skulle se över den möjligheten.
Svar: Var och en får kontakta sin lokala bank. Omöjligt ge centrala plusgiro- eller bankgirokonton.
FRTK
Telejouren har flyttat till nya servicekontoret 2016-03-07. Flytten gjordes så att inget avbrott uppstod i
Telejourens verksamhet. I samband med flytten bytte vi även ut Telejourens ca 15 år gamla stationära
PC med Windows XP till en ny med Windows 10. Telejourens tjänare gjorde ett fantastiskt bra jobb
med att förbereda flytten och iordningsställa den nya lokalen. Ett stor tack till alla inblandade.
Tord K
Sammankallande FRTK

Internationella Delegater
Agenda för Internationella delegater 2016
Januari
FR-möte Stockholm 30-31/1
Christer M/Jan J
Februari
Mars
FR-möte Stockholm 5-6/3
Gunnar M/Anders W
April
Service konferens Sverige
8-10/4 Solna Samtliga
Service konferens Norge
8-10/4
Service konferens Finland
8-10/4
Service konferens Danmark
Strib (på Fyn)
23-24/4 Jan J
Maj
Nordiskt Delegatmöte
Lilleström Norge
13-15/5 Anders & Jan
FR-möte Stockholm 21-22/5
Gunnar M/Christer M
Augusti
Landsmöte
Finspång 5-7/8 Samtliga
FR-möte
Finspång 5/8
September
FR-möte Stockholm 7-18/9
Christer M / Jan J
Oktober
* WSM New York
18-23/10 Gunnar M & Christer M
FR-möte
29-30/10 Christer M/Jan J
Servicemöte
29/10
November
Nordiskt temamöte
Päivölä Finland
4-6/11 Jan J & Anders W
December
FR-möte Stockholm
3-4/12 Christer M/Jan J
Januari-December
Besöka samtliga 6 regioner enligt överenskommelse.
Anders W:
ÖNR, NNR
Jan J:
Mellersta, Östra
Christer M & Gunnar M:
Västra, Södra
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11 Styrelsen för Ideella Föreningen AA i Sverige:
Se § 11 a).
12 Bulletinen:
Bernt G rapporterar: ”Bulletinen har av tryckeriet erbjudits åtta gratissidor med anledning av 60årsjubileet. Dessa kan komma att användas till Landsmötet i Finspång.
Som förslag kan ni som är här vara ambassadörer för Bulletinen till nästa gång vi träffas. Att ge en
prenumeration av Bulletinen är ett tips.
Lämna gärna en delning till Bulletinen. Tack”.
§ 14 a)
Se § 14 b)
§ 14 b) Stora Boken
Ida D presenterade arbetet med en nyöversättning av Stora boken. Arbetet bedrivs i projektform och
med kompetenta översättare. Den nya upplagan kommer att bli trognare mot originalspråkets ordval.
Det finns dock en svårighet att balansera engelskt och svenskt språkbruk så att ”ett flyt i språket”
skapas. Detta är översättarnas ständiga dilemma.
Ett mera fullständigt referat av Idas tankar kring detta finns i protokollet från SK 2015.
§ 14 c) Presentation av arbetet i telejouren i Finland och Danmark
Marko A, Finland och Svend H, Danmark presenterade arbetet i de respektive ländernas telejourer och
besvarade frågor.

Arbetet i utskotten fortsatte resten av lördagen
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Söndag den 6 april - kl. 09.00
Presidieordförande Thomas F hälsade alla välkomna till konferensens sista dag.
Ingressen, De Tolv Traditionerna och Dagliga reflektion lästes av Ray L.
§ 15 Presentation av utskottens arbete samt beslut och uttalanden av Konferensen
Konferensens tema
Inga speciella uttalanden.
Motion 1 (beslutsmotion)
Riktlinjer för Vän till AA
Utskott 1
Bifalles. Det bör finnas möjlighet att införa AA-vän till AA på andra nivåer. Förtroenderådet bör
utarbeta ett ramförslag med riktlinjer för förtroende vän till AA.
Utskott 2
Riktlinjer för Vän till AA. (Beslutsmotion). Riktlinjer kan endast göras för förtroendevald i AA.
Regionen kan be invald Vän till AA om hjälp. Avslag.
Utskott 3
Efter diskussioner, där alla menade att frågan var av stor vikt beslöt utskottet att bifalla motionen.
Utskott 4
Bifall
Servicekonferensens beslut
Motionen bifalles. En nedlagd röst.
Motion 2 (diskussionsmotion)
Bör 60-30-10-principen justeras för svenska förhållanden?
Utskott 1
Vi välkomnar motionen, procentsatserna bör diskuteras. Delegatsavgifterna bör betalas centralt.
Utskott 2
Ett väl fungerade system, informera bättre vad principen innebär.
Samla inte i ladorna!!
Varje grupp är självstyrande.
Utskott 3
Krets o region behöver fortfarande pengar spec. utanför storstäderna. Ökad arbetsbörda för
servicekontoret.
Utskott 4
Diskussionen huruvida 60 % av pengarna ska skickas till krets verkar vara en omväg då inte kretsarna
står för dessa utgifter. Det vore enklare att skicka dom direkt till servicekontoret. Menade några.
Motionen har rätt i sin sak då principen är uträknad efter amerikanska förhållanden. Sanningen är
också att det är bara 35 % av grupperna som skickar pengar till Sk. Det fanns tydliga åsikter i att det
inte är till gagn att ändra fördelningsprincipen utan öka kunskapen om att det är AA pengar och att
dessa inte tillhör gruppen. De ska vara medel för AA som helhet och service i att föra budskapet
vidare. En region menade att grupper och kretsar styr utbetalningen situationsanpassat genom
praktiska mötens utfall och resonemang.
Slutsats: Det verkar som det saknas kunskap om hur, var och när pengarna används. De ska i vilket fall
som helst inte fastna i grupperna utan ska ut i AAs servicestruktur.
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Motion 3 (diskussionsmotion)
Ett AA för alla – könsneutrala texter
Utskott 1
Önskvärt men svårgenomförbart. Måste godkännas av GSO först.
Utskott 2
Bra att ha detta med sig inför framtida översättningar.
3:e Traditionen: ´´Alla som har en önskan att sluta dricka´´
Tidsanpassade fotnoter?
Utskott 3
Det är ogenomförbart. GSO måste gå först i denna fråga.
Utskott 4
Kön handlar mycket om tidsaspekten. Att texterna i stora boken är skriven i en annan tid men att nya
produktioner bör tänkas igenom hur vi använder hon, han eller det för att om möjligt skapa
genusneutrala texter.
Original litteraturen kan troligen inte ändras men att det kan vara generösare i presentationen av AAs
program. Ett sätt är att bjuda in fler kvinnor och t.ex. HBTQ personer som blandar upp stora boken.
Det antyddes att det kan vara en mognadsfråga att acceptera att det står han i texterna och att
nykomlingarna kan ha svårare att hantera att gud är en han eller att alkoholisten är en han.
Bulletinen har inte märkt av speciellt många insändare som klagar på upplägget av kön i texterna.
Hen verkar inte ha slagit igenom som alternativ. Och där verkar mötet ganska enigt. Media målar upp
hen i debatterna och vi vill inte vara med i en stridsfråga.
Vidare resonerades om att använda mera ordet alkoholisten än han och eller blanda in flera hon i
texterna för jämlikheten.
Motion 4 (beslutsmotion)
Beskrivning av sambandskedjan; grupp – GSR – servicedelegat – servicekonferensen i
Servicehandboken
Utskott 1
Avslås.
Utskott 2
Sambandskedjan grupp/SD/SK (Beslutsmotion). Hemställan otydlig. Finns beskrivet i AA-gruppen
där allting börjar. Avslag
Utskott 3
Avslås. Beskrivning finns redan.
Utskott 4
En erfarenhet är att månadsmöten drog ned intresset på närvaro och då man gick tillbaka till 4 träffar
per år ökade intresset igen. Vidare påtalades vikten att välja rätt servicedelegat till uppgiften.
Resor till och från är olika långa inom olika kretsar och regionerna vilken mötesfrekvens som blir
försvarbar.
Diskussionen påvisade också att servicedelegaten presenterar sig som servicedelegat på praktiska
möten så gruppen har koll på att personen har uppdraget.
Det är också uppenbart att många medlemmar i grupperna inte har någon insikt om att det huruvida
det finns en serviceorganisation utanför lokalen och hur och vilken nytta den gör.
Engagemang och läsförmåga avgör också hur insatsen utförs. Insats, tid och uppfattning om uppdraget
verkar behöva klargöras för att servicedelegaten ska leverera enl. förväntningar från organisationen.
VGV påvisades som arbetsverktyg att öka förståelse och insikt i grupperna i AA:s servicestruktur.
Motionen avslås med hänvisning att beskrivningarna redan står i servicehandboken.
Servicekonferensens beslut
Motionen avslås (en muntlig reservation)
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Motion 5 (beslutsmotion)
Förmöte Servicedelegater
Utskott 1
Avslag
Utskott 2
Förmöte Servicedelegater: (Beslutsmotion). Föreslår att mötet förläggs till fredagen. Går att förbereda
regionalt. Bifall.
Utskott 3
Vad får vi, vad kostar det? Anders berättar bakgrund till motionen. Motionen avslås.
Utskott 4
Motionen avslås med motiveringen att servicekonferensen 2016 behöver utvärderas.
Intrycket av gruppen är att torsdagen behövdes för att det var så många motioner och så mycket att
diskutera kring servicehandbokens struktur och gällande.
Servicekonferensens beslut
(5ja/7nej) 2nedl.
Motion 6 (beslutsmotion)
Dagliga Reflektioner på AA:s hemsida
Utskott 1
Bifall.
Utskott 2
Dagliga Reflektioner på AA:s hemsida (Beslutsmotion). Bifall.
Utskott 3
Motionen tillstyrkes (om tillstånd från GSO erhålles).
Utskott 4
Motionen bifalles.
Motivet är att det kommer att ge nytta och glädje och med motivationen att det drar besökare till
hemsidan. Den praktiska delen att få rättigheten från USA att publicera den på nätet delegeras.
Servicekonferensens beslut
Enhälligt bifall
Motion 7 (beslutsmotion)
Ändrad regionsindelning i södra Sverige
Utskott 1
Avslås. Vi föreslår en lokal lösning.
Utskott 2
Kretsindelning Södra Regionen: Bör skötas Regionalt. Bifall.
Utskott 3
Vi kan inte besluta åt grupper och kretsar.
Utskott 4
Motionen avslås med motivationen att strukturen i Servicehandboken ska gälla och att en förändring
kan börja fungera som ett prejudikat för nya indelningar vilket vi inte önskar.
Servicekonferensens beslut
Avslag (11/6)
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Motion 8 (beslutsmotion)
Årligt Serviceseminarium/konvent
Utskott 1
Avslås, p.g.a. kostnadsaspekter.
Utskott 2
Avslås. Bör hanteras regionalt
Utskott 3
Motionen tillstyrktes. Diskussionen rörde fördelen med att locka framtida service-folk. Att väcka liv i
den gamla OI-tanken.
Utskott 4
Att slå ihop OI med VGV diskuterades. Att höja attraktionskraften. För att locka fler. Genom att
paketera om två delar till ett nytt erbjudande för att höja attraktionskraften..
Det resonerades om möjligheten att lägga ett experiment på ett landsmöte men avfärdades.
Flera i gruppen redovisade positiva erfarenheter av traditionsmöten, möten med konferensurkunden,
koncept praktiska möten och praktiska möten. Detta drar bra med folk.
Motionen bifalles.
Servicekonferensens beslut
Bifall (10ja/5nej)

Motion 9 (beslutsmotion)
Separera Servicehandbok och Koncepten
Utskott 1
Avslås
Utskott 2
Avslås
Utskott 3
Motionen avslås, med tanke på att bokens användning som uppslagsbok.
Utskott 4
Avslag med motiveringen att hela servicemanualen blir tillgänglig på ett ställe och att det bidrar till att
tydliggöra servicestrukturen enklare, tydligare och snabbare.
Servicekonferensens beslut
Motionen avslogs enhälligt.

Motion 10 (beslutsmotion)
Tjänare i SK presidium
Utskott 1
Bifall
Utskott 2
Bifall
Utskott 3
Tillstyrkes
Utskott 4
Diskussionen huruvida presidiet ska konstituera sig själva eller låta SK välja ordförande och låta
övriga konstituera sig. Motionen är så konstruerad att ordförande rollen inte väljs av konferensen.
Gruppen som helhet ansåg att presidiet självt får konstituera sig.
Bifall
Servicekonferensens beslut
Motionen bifölls (12ja/4nej) En skriftlig reservation; se bilaga 1
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Motion 11 (diskussionsmotion)
Förtroenderådets kommittéer, antal - bemanning
Utskott 1
FR ska se över organisationen och effektivisera för att minisera kostnader
Utskott 2
FR bör tillsätta vilka kommittéer som behövs.
Utskott 3
Vi anser att FR bör se över detta, och bedöma vad som ger fördelar för framtida verksamhet.
Utskott 4
Kommittéer driver projekt. T.ex. AgSite. När hemsidan är klar så avslutas kommitté och blir en
konstant verksamhet typ FRIT.
Gruppen anser att kommittéerna behövs och att vi tror att det blir ineffektivt att slå ihop dem.
Lösningen är hellre att skaffa fler tjänare till kommittéerna. Vi säger nej till motionen.

Motion 12 (beslutsmotion)
Kvalifikationer för tjänare
Utskott 1
Avslås.
Kommentar: Med dokumenterad motivering till varför ska vi undantagsvis kunna frångå skallsatserna.
Utskott 2
Bifalles (1 reservation)
Utskott 3
Tillstyrkes
Utskott 4
Avslås
Servicekonferensens beslut
Avslag (7ja/10nej)

Motion 13 (beslutsmotion)
Platsoberoende Telejourverksamhet utreds
Utskott 1
Avslag
Utskott 2
Bifall (1 reservation)
Utskott 3
Tillstyrkes
Utskott 4
Bifall
Servicekonferensens beslut
Bifall (13ja/3nej)
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Motion 14 (beslutsmotion)
AA:s namn och varumärke
Utskott 1
Avslår motionen, handläggningen har gått i stå.
Åter returnerar till regionerna.
Utskott 2
Bifalles (1 reservation)
Utskott 3
Tillstyrkes
Utskott 4
Bifall
Servicekonferensens beslut
Bifall (17ja/0nej)
Motion 15a (beslutsmotion)
Så bör AA hantera frågan om en ny Servicehandbok
Utskott 1
Avslås
Kommentar till motionerna 15: Frågan om hur servicehandboken är reviderat till idag är hanterad på
ett sätt som vi inte ska göra om i AA. Vi vill dock att den sk utgåva 2015 av servicehandboken ska
fortsätta att gälla fr.o.m. nu av praktiska själ. Vi vill också tillsätta en kommitté som bl.a. har till
uppgift att beskriva vilka ändringar i servicehandboken som servicekonferensen ska göra och vilka
ändringar FR kan göra och hitta ett praktiskt tillämpbart förslag till gränsdragning. Det betyder att
motions 15 b tredje att satsen d v s ”att inrätta en konferenskommitté som rapporterara till konferensen
i frågor som rör konferensen, AA:s servicestruktur, servicehandboken samt riktlinjer som berör
servicekonferensen.” är något står bakom.
Utskott 2
Framtida ändrar och tillägg till denna handbok kräver 2/3 majoritet av Servicekonferensen.
Avslås (1 reservation)
Utskott 3
Avslås
Utskott 4
Avslås
Servicekonferensens beslut
Avslag (14ja/0avstår)
Motion 15b (beslutsmotion)
Se 15a samt bättre balans mellan FR och SK
Utskott 1
Att-sats 1, 2 och 4 avslås, att-sats 3 bifalles.
Utskott 2
Avslås
Utskott 3
Avslås i sin helhet. Utskottet föreslår att SK godkänner FR:s beslut att anta den reviderade
Servicehandboken 2015 som ett levande dokument. Vi anser även att en ursäkt/beklagande från FR
angående en dålig hantering av frågan vid 2015 års SK vore på sin plats.
Utskott 4
Avslås
Servicekonferensens beslut
(per att-sats 7för/7mot)
Avslag (12nej/2ja) Två skriftliga reservationer; se bilaga 1 och 2
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Motion 15c (diskussionsmotion)
Hantering av ändringar i Servicehandbok
Utskott 1
Se tidigare svar.
Utskott 2
Se sida 1 om framtida ändringar och tillägg.
Utskott 3
För framtida förändringar i servicehandboken har FR mandat att besluta vilka förändringar som är så
viktiga att de bör föreläggas SK för beslut.
Utskott 4
Korrigeringar, fel, ändringar osv kan anmälas till servicekontoret med tydlig rubrik som överlämnas
till förtroenderådet. Förtroenderådet sammanställer alla ändringar inför servicekonferensen så
konferensen kan bifalla, remittera eller godkänna förändringar i serviceboken.
Motion 16a (beslutsmotion)
Medlemsundersökning
Utskott 1
Avslås.
Utskott 2
Kostar mer än det smakar. Risk att det kan uppfattas som registrering.
Avslås.
Utskott 3
Avslås
Utskott 4
Det resonerades fram och tillbaka om tillförlitligheten i en sådan undersökning. Det fanns en
skepticism i att få ett säkerställt underlag. Gruppen var överlag positiv till att genomföra en
undersökning. Undersökningar i andra länder är gjorda och gruppen är inne på att det skulle kunna gå
genomföra även i Sverige och att det kan komma intressanta insikter ur undersökningen.
Vi bifaller motionen.
Servicekonferensens beslut
Avslag (11nej/6ja)
Motion 16b (beslutsmotion)
Ytterligare ett sätt att göra AA synligt
Utskott 1
Avslås.
Utskott 2
Se motion 16a.
Avslås
Utskott 3
Avslås
Utskott 4
Bifall
Servicekonferensens beslut
Avslag (13nej/5ja)
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FR förslag till ändringar/tillägg i Servicehandboken
Utskott 1
Godkänner ändringarna.
Utskott 2
Godkänner FR:s förslag till ändringar/tillägg i Servicehandboken
Utskott 3
Bra förslag! Detta är exempel på vårt svar på motion 15c.
Utskott 4
 Vän till AA ersätts av förtroendevald vän till AA
 Bifall
 Budgetäskande från 1 dec dec till första okt
 Bifall
 Lägg till innehållsförteckning
 Bifall
 Sidan 10+11+17 om legatet
 Bifall
 17 AAs tolv koncept
 Bifall
 Sidan 55
 Bifall
 S 57 Internationella delegater
 Bifall
 Sid 58 Representant för hela AA Sverige
 Bifall
 Vän till AA 2:a stycket
 Bifall
 Sidan 59 kommittéer. Lägg till IT
 Bifall
 3 stycket. Se arbetsbeskrivning.
 Bifall
 4 stycket. Om sammankallande.
 Oklart.
 Sid 60. 6 stycket.
 Bifall.
 Sid 61. Mandatperiod
 Bifall.
 Sid 62. sid 61.
 Bifall.
 Sid 64.
 Bifall.
 FRIT:s arbetsbeskrivning ska läggas in efter FRIK
 Bifall.
Bemanning rad 2 ersätts av: sammankallande i policykommittén bör vara ordförandet.
 Bifall.
 Mandattid:
 Bifall.
 Sid 72. Önskvärda kval. Punkt 4; Versal på Internationell delegat
 Bifall.
 Sid 74. Se 60 och 61
 Bifall.
 Sid 77. Val av internationell delegat. Nytt stycke. En ND och 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 styckets existens två meningar ska tas bort.
 Bordlägges. Rotationsprincipen. Dubbla mandatperioder i förtroenderådet.
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 Sid 78.
1. Styrelsen för AA Sverige-Arbetsbeskrivning ny text med anledning av stadgeändringen.
 Bifall
2. Årsmöte byts ut mot föreningsstämma.
 Bifall
 Sid 82. Den kontorsansvariges arbetsuppgifter: Ny punkt: Att vara ledamot i FRIT
 Bifall
 Sid 83. Broschyrer. Varför Anonyma Alkoholister är anonyma. Lägg till checklista
 Bifall
 Sid 85. Mandatperiod. Inval vid föreningsstämma
 Uppgift 3:e punktsatsen. Ordet organisation byts ut mot servicestruktur sid 93.
 Bifall
 Informationsmaterial byts ut…använder OH bildserie för offentlig information mot använder
powerpointmaterial som…
 Bifall
 Sid 97 Informationsbord, Bulletinen och bokbord. Nytt: De bemannas av förtroenderådet,
servicekontoret och bulletinredaktionen.
Servicekonferensens beslut
Bifall (16ja/1nej) En skriftlig reservation; se bilaga 1
Koncept 1 (utskott 1)
Vi är tacksamma allihop att få tillhöra gemenskapen och att vi kan visa varandra sårbarhet och få äkta
kärlek tillbaka.
Koncept 2 (utskott 2)
Förtroende, demokrati och tillit är ledord i Koncept 2.
Undvika toppstyre. Grupperna har sista ordet genom Servicedelegaterna
som representerar hela vår gemenskap vid Servicekonferensen.
Koncept 3 (utskott 3)
Förtroende, inte misstroende!
Koncept 4 (utskott 4)
Gruppen tittade på fjärde konceptet och värderade processen i egna servicestrukturen. Såsom
demokratiska riktlinjer. Maktförhållanden. Delegationer mm. Vidare resonerades värderingar för
medbestämmande för alla intressenter såsom servicedelegater, förtroenderåd, personal, förtroenderåd
och AAs företag och förhållanden dem emellan.
Utvecklingen av service i Sverige och koncept 4 som avser att bibehålla servicestrukturen AA mot
förändringar och värderingar och så långt som möjligt bibehåller den amerikanska versionen av
koncepten för service.
Den svenska och den amerikanska servicestrukturen och behoven jämfördes. och i vilken omfattning
den amerikanska modellen är gällande även i Sverige.
Servicedelegater får anses icke professionella. Typ lekmän medan personalen och förtroenderådet får
ses som professionella och utförare av konferensens beslut.
En dialog fördes också om konferensens rätt att vara slutgodkännare av förslag, förändringar och
verkställande av förändringar och arbetsuppgifter.
Vikten av att Servicekonferensen råder över servicehandboken och andra frågor såsom
konferensurkund ska kunna bedömas och behandlas i en särskild konferenskommitté i frågor som rör
konferensen. Mao AAs servicestruktur, servicehandboken samt riktlinjer som berör
servicekonferensen. Syftet är att återupprätta tilliten till demokratiprocessen i servicekonferensen.
Det finns ytterligare en anledning till medbestämmande och det har att göra med våra andliga behov.
De höga ideal vi satt oss i är att AAs andliga gemenskap inte ska ha några andra klassens medlemmar.
(Taget ur servicehandboken, koncept 4)
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