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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

2

AA:s Tolv Traditioner

Tradition 1
Vår gemensamma välfärd bör komma först, personligt tillfrisknande beror på enigheten inom AA.
Tradition 2
För syftet med vår grupp finns det endast en högsta auktoritet – en kärleksfull Gud, såsom Han kan
komma till uttryck i vårt gruppsamvete. Våra ledare är blott betrodda tjänare – de styr inte.
Tradition 3
Det enda kravet för medlemskap är en önskan att sluta dricka.
Tradition 4
Varje grupp bör vara självständig utom i angelägenheter som påverkar andra grupper eller AA som
helhet.
Tradition 5
Varje grupp har endast ett huvudsyfte – att föra budskapet vidare till den alkoholist som fortfarande lider.
Tradition 6
En AA-grupp bör aldrig gå i borgen för, bekosta eller låna ut AA:s namn till någon närbesläktad sammanslutning eller något utomstående företag, så att inte problem med pengar, egendom eller anseende
avleder oss från vårt ursprungliga syfte.
Tradition 7
Varje AA-grupp bör vara helt självförsörjande och inte ta emot bidrag utifrån.
Tradition 8
Anonyma Alkoholister bör alltid förbli icke professionellt , men våra servicekontor kan anställa personal för speciella uppgifter.
Tradition 9
AA som sådant bör aldrig organiseras, men vi kan tillsätta styrelser eller kommittéer för service som är
direkt ansvariga inför dem de tjänar.
Tradition 10
Anonyma Alkoholister har ingen åsikt i yttre angelägenheter, därför bör AA:s namn aldrig dras in i offentliga tvister.
Tradition 11
Vår PR-policy grundar sig på dragningskraft snarare än reklamkampanjer; vi behöver alltid bibehålla
personlig anonymitet gentemot press, radio och film
Tradition 12
Anonymitet är den andliga grundvalen för alla våra Traditioner och påminner oss ständigt om att sätta
principer före personligheter.
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Riktlinjer för Servicekonferensen:
Se Servicehandboken kapitel 5, sidorna: 35 - 41
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 demokratiski
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 rörelsekapital plus 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.
(Utdragurkoncept XII ur Tolv koncept för service.)
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Dagordning SK 2018
.
Fredag den 6 april kl 16.00
§1.

Förtroenderådet hälsar välkommen och öppnar den 27:e Servicekonferensen.
De Tolv Traditionerna, Ingressen samt de Tolv Koncepten läses.

§ 2.

Fortsatt ledning av Konferensen överlämnas till Konferensordföranden.
Riktlinjer 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 2017.

§ 6.

Övriga frågor till Förtroenderådet anmäls. Inlämnas skriftligt till sekreteraren senast fredag kl
18.00.

§ 7.

Konferensens huvudtema: Förståelsen av Principer före Personligheter.
Talare: Urban L.

§ 8.

a) Namnförslag till presidiet för 28:e Servicekonferensen (beslut § 16 a)
b) Förslag till huvudtema för den 28:e Service-konferensen: Ett oföränderligt budskap i en
föränderlig värld. (val § 16 b)
c) Förslag till arrangör av Landsmötet 2019, Västra Regionen står på tur. (beslut § 12 a)
d) Förslag från FR
e) Namnförslag och presentation (val § 12 b) Ledamot till FR från
• Övre Norra Regionen
• Östra Regionen
f) Namnförslag och presentation Internationella delegater (val § 12 c)
• Världsservicedelegat
• Nordisk delegat

§ 9.

Verksamhetsrapporter 2017
a) Regionerna
b) Förtroenderådet inkl. kommittéerna
c) Bulletinen
d) Internationella delegater
e) Godkännande av rapporter
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§ 10. Genomgång av fredagens arbetsuppgifter till de olika utskotten:
• FR:s förslag ändringar/tillägg i Servicehandboken.
• Konferensens tema: Förståelsen av Principer före Personligheter.
• Motionerna
• Att föra budskapet vidare, Trad 5 + FR:s förslag på Servicemöte.
• Koncept 9 - 12
Utskottsarbetet påbörjas, avrapportering i plenum på söndag.
OBS: fredag och lördag hålls öppet AA-möte kl 22.00 i sal 5/6
Lördag den 7 april kl 09.00
§ 11 a) Ekonomisk redovisning inkl. Styrelsens verksamhetsberättelse
b) Revisorerna har ordet
§ 12 a) Beslut av arrangör och tema för Landsmötet
b) Val av ledamöter till Förtroenderådet
c) Val av Världsservicedelegat
d) Val av Nordisk delegat
§ 13 Nulägesinformation:
• FR och dess kommittéer
• Internationella delegater
• Styrelsen för föreningen AA i Sverige
• Bulletinen
• Servicekontoret
Fortsatt utskottsarbete.
Söndag den 8 april kl 09.00
§ 14 Presentation av utskottens arbete samt beslut och uttalanden av Konferensen
§ 15 a) Val av presidie för 28:e Servicekonferensen
b) Fastställande av huvudtema och datum för 28:e Servicekonferensen
c) Fastställa antal och fördelning av Servicedelegater till nästkommande Servicekonfererns.
§ 16. Övriga frågor besvaras av FR
Uppföljning föregående Konferensbeslut
§ 17. Godkännande av Förtroenderådets verksamhet för 2017
§ 18. Konferensdeltagarna uttalar sig om den 27:e Servicekonferensen
§ 19. Avslutningsanförande av Förtroenderådet
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Deltagarförteckning
Deltagare med rösträtt
Servicedelegater:
Övre Norra: Göran B, Umeå (1)
Nedre Norra: Ulrika L Sundsvall (3), Calle F.Sundsvall (2)
Mellersta: Birgitta L Borlänge(3), Steffen O. Karlstad (2), Roland P. Tallåsen (1)
Östra: Erland W. Motala (3), Ronny L. Klintehamn (3). Josefin W.
Stockholm (2).Lasse Å. Visby (2). Per S. Stockholm (2), Håkan A. Enköping (2) Johan N. Sundbyberg (1).
Västra: Åsa Ö. Göteborg (2) Bo L. Göteborg (1).
Södra:Tove F. Vellinge (3). Ole J. Eket (2), Lars D. Kristianstad (2). Eva J. Malmö (1) Per-Olov N.
Dalby (1).
Förtroenderådet:
Ingela L. Umeå, Olov Åkerman Nynäshamn, Josef E. Östersund, Jörgen M. Landskrona, Thomas Å,
Borlänge. Per W, Vänersborg.
WSD: Ewa B, Landskrona. ND: Ronald F, Bromma.
Anställd vid Servicekontoret
Bernt G. Saltsjö-Boo
Deltagare utan rösträtt:
Styrelsen för Föreningen AA i Sverige:
Christer B.Ekeby Gård,
Internationella delegater:
WSD: Christer M, Hemse.
ND: Jan J, Lotorp.
Bulletinen:
Bengt B. Mölndal
Inbjudna gäster:
Finland: Juha I. WSD
Danmark: Svend B H. ND
Presidiet:
Ordförande: Urban L, Mellersta
Vice ordförande: Ida-Märtha G, Övre Norra
Sekreterare: Jan J, Östra
Hotell & Konferens: Åke B, Östra
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Utskottsindelning SK 2018

Utskott 1
Birgitta L

Region
Mellersta

Lars D.
Göran B
Lasse Å.
Bengt B
Ronald F.

Södra
Övre Norra
Östra
Bulletinen
ND Östra

Thomas Å
Svend H

FR Mellersta
ND Danmark

Christer B.
Juha I

Utskott 3
Ulrika L
Steffen O.
Roland P
Ronny L
Olof Å.

Region
Nedre Norra
Mellersta
Mellersta
Östra
FR Vän till AA

Utskott 4
Tove F.
Per S.
Bo L
Per Olov N
Per W.

Håkan A.
Josefin W
Jörgen M
Bernt G

Östra
Östra
FR Södra
Servicekontoret

Ordförande
Sekreterare
Nyckel

Ordförande
Sekreterare
Nyckel

Utskott 2
Erland W

Region
Östra

Åsa Ö.
Eva J
Ingela L.
Ole J.
Ewa B

Västra
Sekreterare
Södra
Nyckel
FR Övre Norra
Södra
WSD Södra
För. AA i Sverige
WSD Finland

Josef E.
Johan N
Calle F
Christer M
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Region
Södra
Östra
Västra
Södra
FR Västra
FR Nedre
Norra
Östra
Nedre Norra
WSD Östra

Ordförande.

Ordförande
Sekreterare
Nyckel

Tidigare konferensers tema
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992

En Värld Ett AA Ett Hjärtas Språk
Gör det enkelt
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
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Allmänt om Konferensen
Konferensen äger rum på Park Inn Hotell, Solna, från fredag 06 april kl 16.00 till söndag 08 april senast
kl 16.00.Lokal: 5/6
OBS! Obligatorisk närvaro under hela konferensen.
Måltider
I konferensavgiften ingår samtliga måltider from middag fredag tom lunch söndag.
Boende
Incheckning fredag efter kl. 14.00 för övriga deltagare. Utcheckning senast kl 12.00 söndag.
Avslutning
Konferensen beräknas vara avslutad söndag senast kl 16.00.
Valda medlemmar till presidiet för SK2019 ska stanna efter Konferensen för möte med avgående Presidiet och Förtroenderådet.

Reseräkning
Utlägg för resor i samband med konferensen utbetalas av Servicekontoret mot inlämnande av reseräkning.
Till er som ansvarar för verksamhetsrapporter
vid § 9 på Servicekonferensen
Tänk på att:
• Ingen föredragning. Utse en person som svarar på eventuella frågor
Till er som ska avlägga nulägesrapport
vid § 13 på Servicekonferensen
Tänk på att:
• En nulägesrapport skall kortfattat rapporteras om det som hänt sedan verksamhetsrapporten
skrevs, 1.a kvartalet 2018, 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 13.00
Kl 16.00
Kl 18.00
Kl 19.00
Kl 22.00

FR och Presidiet samlas i lokal 5/6
Konferensen öppnas i lokal 5/6
Middag
Konferensen fortsätter med utskottsarbete.
Öppet AA-möte i lokal 5/6

Lördag
Kl 09.00
Kl 10.30
Kl 11.00
Kl 12.00
Kl14.00
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 SK2018 och SK2019 samlas omedelbart efter Konferensens slut för avrapportering

11

Verksamhetsberättelser från Regionerna samt Förtroenderådet och dess
kommittéer 2017
Verksamhetsberättelse Övre Norra Regionen 2017
Övre norra regionen består av Norrbottenskretsen och Västerbottenskretsen. Vi har Ca 24 grupper utspridda i länen med varierande storlek och aktiviteter. Under 2017 har vi haft 4 regionsmöten och 4
kretsmöten.
Norrbottenskretsen har i år haft AA-Retreat Storforsen ”i ett återtåg till livet” som återkommer sommaren 2018. Väldigt uppskattat och välbesökt. De jobbar nu för Landsmötet.
Regionen har besökt alla grupper stora som små eftersom avstånden är som dom är.
Nya möten har startats upp.
Många grupper har börjat använda swish. Detta har genererat lite mer pengar i hatten uppskattar vi.
Tegsgruppen får in 80 % hattpengar från swish.
Övre norra regionens kommitté för samarbete och information har gjort flertal uppdrag främst i kustlandet. Nya dörrar har öppnats i inlandet. Vi har besökt Round table både i Umeå och Lycksele, även
varit i Malå och besökt en samling av företag bestående av kommun, landsting och representanter från
privata företag. När vi har regionmöten läggs det även workshop och talarmöten under samma dag.
Sunderbyns sjukhus besöks och 12- stegs arbete utförs. Olika kommittéer arbetar för kommande evenemang. Regions ordförande och några till reste ner till Stockholm för att delta i informationsträffen.
Som var uppskattad.
Vi planerar in ett mini VGV till årets första regionmöte.
Bidrag sänds iväg efter förmågan. Serviceandan är god.
Aktiviteter under året:
Storforskonvent juli.
Höstmöte Skellefteå aug
Informationsträffen i Stockholm
Julträffar i Luleå, Skellefteå och Umeå
Tjänare i regionen:
Ordförande
Ulrik. S Luleå
Vice ordf.
Peder L Piteå
Kassör
Anders F Skellefteå
Sek.
Erika H Umeå
Servicedelegat Göran B Umeå då Idamärtha har roterat ut
Förtroenderådet Ingela L Umeå
Föreningen AA i Sverige suppleant Sture M Umeå
I Service
Göran B
Servicedelegat i Övre norra regionen
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Verksamhetsberättelse Nedre Norra Regionen 2017.
Under 2017 hölls fyra regionmöten.
Datum
Plats.
18/3
Östersund
20/5
Kramfors
9/9
Ånge
25/11
Bräcke
Tjänare i regionen.
Ordförande:
Sten H. Örnsköldsviksgruppen
Vice ordförande: Benny E. Kramforsgruppen
Sekreterare: Anna H. Tog över efter K-G U. 1/7 2017
Kassör: Åsa T. Ångegruppen. Tog över efter Benny E 9/9 2017
Servicedelegater.
Calle F. Skönsbergsgruppen
Ulrika L. Skönsbergsgruppen
Benny E. Kramforsgruppen. Suppleant
Tyvärr vakans för en andra suppleant då Björn R Härnösandsgruppen avsagts sig uppdraget.
Regionen representeras av Josef E. Brunflogruppen i Förtroenderådet.
Sten H. ingår i Förtroenderådets Policy kommitte sedan 1/7 2017
Huruvida Erik L fortfarande ingår i FRIK är oklart vid skrivande stund.
I regionen finns för närvarande ca 26 grupper.
Det saknas fortfarande en krets i Ångermanland.
Info kommitte finns endast i Mittkretsen där återkommande informationer görs bl. a. på Saltviksanstalten.
Örnsköldviks gruppen genomför informationer utan en formell Info kommitte.
Med varma hälsningar / Sten H. ordf. Nedre Norra Regionen

Verksamhetsberättelse Mellersta Regionen 2017.

Anonyma Alkoholister
Mellersta Regionen
Verksamhetsberättelse 2017
Mellersta Regionen har under 2017 haft fyra arbetsmöten. Regionen består av fyra kretsar och
65 grupper. Regionen saknar tjänare på vice sekreterarposten. Regionen har också några tjänare i central service Thomas Å, som regionens representant i Förtroenderådet och Urban L som sitter i Styrelsen för Föreningen AA i Sverige. Till nästa års servicekonferens skickas tre delegater, två som varit
med tidigare och en ny.
Kretsar

Grupper

Kretsar
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Värmland
Dalarna
Hälsingland
Gästrikland
Regionstyrelsen
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Vice sekreterare
Kassör
Vice kassör
Kretsordförande
Värmland
Dalarna
Hälsingland
Gästrikland
Förtroendeuppdrag
FR

24
21
12
8

Krets vilande
Krets vilande
Krets vilande
Ort
Ludvika
Torsby
Ludvika

Anita A.
Hasse F
Carina
Vakant
Urban L
Pär E.

Ljusdal
Hälsingland
Anmärkning
Karlstad

Steffen O
Vakant
Vakant
Vakant

roterat ut
roterat in

Krets vilande
Krets vilande

170630
170630

Anita A.
Thomas Å
Vakant
Anita A.
Thomas Å
Birgitta L
Steffen O
Urban L

Anmärkning
Ludvika
Borlänge

Bulletinen
FRIK
roterat ut
170630
Ludvika
Presidiet
SK 2017
Borlänge
Servicedelegat
Borlänge
Servicedelegat
Karlstad
Servicedelegat
Ljusdal
Vän till AA
För. AA Sverige
Urban L
Falun
Adress: Mellersta Regionen
Orgnummer: 802460 - 4616
Hälsingland: Kretsen vilande. Kommittén för Samarbete och Information är aktiv.
Gästrikland: Kretsen vilande.
Värmland:
Kretsen fungerar bra. Kommittén för samarbete och information är aktiv. Har haft
VGV. Den långa versionen 2 gånger och den korta versionen 2 gånger.
-En heldags VGV har hållits i Borlänge, ett samarbete mellan Värmlandskretsen och
Dalakretsen.
Dalarna:
-Kretsens ordförande samt sekreterare har av personliga skäl avgått hösten 2017.
-I Hedemora hölls ett endagskonvent den 18 mars under namnet "Det finns fortfarande en lösning”.
-Regionens representant i Förtroenderådet avgick också, pga. personliga skäl, i slutet
av 2016 och ersattes först under hösten 2017.
- Ludvikas Kommitté för Samarbete och Information är vilande men är på gång
att börja fungera igen
- I Borlänge är Kommittén för Samarbete och Information aktiv och har en del stående,
bokade informationer. En gång per månad har kommittén arbetsmöten, som är mycket
inspirerande och utvecklande.
En information om hur Kommittén för Samarbete och Information arbetar har under
2017 planerats och kommer att framföras för AA-grupperna i Borlänge våren 2018.
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I Regionen har vi sedan 2017 både ordförande och vice ordförande. Det är fortfarande svårt att hitta
tjänare. Detta har diskuterats på alla Krets- och Regionmöten. Alla har vi ett ansvar för att AA ska
fungera. Så hur hanterar vi ”tjänarfrågan” på ett inbjudande sätt?
Anita A
Regionordförande

Steffen O
Servicedelegat
Birgitta L
Servicedelegat

”Alkoholismen är vår ”starkaste sjukdom” - Ingen annan sjukdom får en patient att
bjuda sådant motstånd, mot att bli frisk
Alkoholismen är vår ”roligaste sjukdom” - Ingen annan sjukdom väcker så mycket munterhet
och ger upphov till så många roliga historier, minnen och samtalsämnen.
Alkoholismen är vår ”falskaste sjukdom” - Ingen annan sjukdom kan så övertygande
säga oss alla, att det inte föreligger någon sjukdom.
Utdrag ur Verksamhetsberättelse Avd. 65 Falu lasarett
2008

Verksamhetsberättelse Västra Regionen 2017.
Kretsar
AA Västra Regionen (VR) har två fungerande kretsar, Göteborgskretsen och A-kretsen.
Göteborgskretsen har i dagsläget 27 grupper, vilket är många. Denna krets har också en
väl fungerande ”jourfunktion” för ett stort område, både genom telefon och mejl-ledes. De
besvarar en stor mängd samtal och mejl som kommer från både hjälpsökande och anhöriga. Tidigare år har vi rapporterat att Skaraborgskretsen är på
gång, och det stämmer fortfarande. En liten tillbakagång under 2017, för att sedan komma
igång igen under hösten. Vi vilar i en försiktig förhoppning att en krets i Skaraborg kommer
igång under 2018. Glädjande nog så har vi en fjärde krets, Hallandskretsen, dom
kommer att startas upp 1 april 2018. Arbetet för uppstart av Hallandskretsen har främst
skett under andra halvan av 2018 från representanter från två grupper i Halland tillsammans
med oss servicedelegater och VR:s regionkommitté. Inte nog med det, för att försöka
få ihop detta så har VR haft stort stöd från representanter Södras regionkommitté, ett par
av deras servicedelegater samt rep. från Nordvästskånska kretsen. VR:s rep till FR och den
ena av våra världservicedelegater har också varit behjälpliga i allra högsta grad. Ett fint
samarbete över regiongränser i en kärleksfull och servicevillig AA-anda.
Antalet grupper i Göteborgskretsen kommer förhoppningsvis på sikt att sjunka om vi får
igång de kretsar som nu är på gång. Det fina är ändå att de grupper som befinner sig ”utanför” ett geografiskt kretsområde trots allt sökt sig till en kretstillhörighet. Tillsammans
med kretskommittéer får vi arbeta för att skapa mer balans i regionen mellan grupper och
kretsar. I Göteborgskretsen så finns det sedan många år en välfungerande
12estegsverksamhet, där enskilda grupper har ansvar för de tre institutioner som finns i
Göteborg och en i Kungälv. I Skaraborg så är det två grupper som hjälps åt med att besöka
lasarettet i Falköping. De två grupperna i Varberg delar gör på samma sätt, delar på
12estegsverksamheten på lasarettet.
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Grupper
VR har idag 59 registrerade AA-grupper (+2 osäkra) och i regionen har vi ca 145 möten
varje vecka. En liten ökning på antalet möten per vecka finns just nu i Göteborgskretsen.
Under 2017 har några nya grupper har startat upp. En Hbtq+/LGBTQ+grupp har startat i
Göteborg och det känner vi är mycket positivt. Andra grupper som startat är: Ytterbygruppen, Svanesundsgruppen, Tingsgruppen i Skene. Vi är också glada för att en av våra AAgrupper på fängelset i Skogome är uppstartad igen.
Tjänare i regionskommittén
Under 2017 har vi fortsatt att arbeta med att förtydliga och förankra de tre legaten i grupper, kretsar och regionen. En andra servicedelegat, Bosse, valdes glädjande in under året.
Servicekontorets sammanräkning av antalet grupper i regionen 1 september resulterade i
att VR ”förlorade” 1 av de 21 servicedelegater som utgör representationen i Servicekonferensen, Södra regionen fick denna istället. Detta betyder att vi numera sänder fulltaligt antal servicedelegater till Servicekonferensen under tre år framöver, om inget särskilt eller
något nytt händer. Ordförande och kassör i regionen roterade ut under december månad.
Trots idogt sökande efter medlemmar att efterträda dessa tjänarposter så är dessa just nu
vakanta. En sen nominering som kassör har inkommit, så vi har en förhoppning att hen blir
invald i början av 2018. Regionen har valt en tf. ordförande fram till nästa regionmöte. Det
blir så vi får lösa det tills en ordförande blir invald och tillsatt. Regionens ekonomi är god,
överskott skickas vidare till Servicekontoret och alla våra utgifter är betalda.
Verksamheten i regionen
Regionen fortsätter att erbjuda grupperna stöd för att kunna planera och genomföra talardagar. Ambitionen kvarstår att långsiktigt arbeta för att öka graden av engagemang och förståelse för de tre legaten. Då tillfrisknande är basen i vår triangel hoppas vi att vi kommer
att ha en sund och servicevillig region på sikt, fylld av mod, ödmjukhet och mognad, och
goda erfarenheter och AA-kunskaper! Det finns en utmaning nu att arbetet avstannar lite i
regionen då vi inte har en ordförande, men vi hoppas att vakansen fylls på snabbt.
Under 2017 lanserade GSO servicematerialet ”Safety and A.A.: Our Common Welfare”
som snabbt blev översatt (tror att VR var behjälpliga här?). Med denna broschyr ”Trygghet
och AA: Vår gemensamma välfärd” fick AA ett mycket bra material som hjälper oss alla att
lyfta frågor kring hur tryggheten ser ut i den enskilda AA-gruppen. Och framför allt hur vi
skall förhålla oss när gruppen inte kan ta ansvar för att ge nykomlingen den grad av trygghet som hen kan förvänta sig. Dessa frågor är, enligt vår erfarenhet, mycket svåra att samtala om och diskutera kring på alla nivåer i AA och har varit det under många år. Det samtalas egentligen inte alls om dem. GSO svarade på detta behov, i alla fall i vår region, då
denna broschyr kom och ger ett mycket bra grundmaterial för oss alla i AA (och särskilt oss
servicedelegater) att stödja kretsar och grupper att efterleva 5:e traditionen. När VGV hölls
i Göteborg så adderade vi detta material till
workshopen för diskussion. Det var väldigt fint att tillsammans kunna samtala om hur medlemmar och
grupper skulle kunna hantera svåra situationer, vi fick goda förslag. Det vi kan göra är att
visa på vikten av att prata om det i formen av gruppsamvetsmöte och att skapa riktlinjer när
det väl inträffar. Oacceptabelt beteende har enligt mångas erfarenhet tystats ner och det
finns en anda av att vi inte ska prata om dessa saker, att det skulle vara något fel att prata
om det. Erfarenheten är att vi ibland använder vårt ”kärlek och tolerans är vår kod” på sätt
som kanske förhindrar att agera ansvarsfullt. Våldshandlingar, mobbning och andra kränkande uttryck, trakasserier, diskriminering och sexuella övergrepp finns även i AA, då vi
också är en del av samhället. En viktig punkt som just broschyren lyfter fram på ett bra sätt
är att AA självfallet aldrig kan ställa sig över svensk lagstiftning. Vi är många i regionen
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som har gjort så gott vi kan i att försöka lyfta dessa frågor. Det kommer vi att fortsätta göra
under 2018 då frågor från medlemmar fortsätter att komma.
Servicedelegaterna skall under 2018 försöka att få kontakt med de grupper som inte tillhör någon krets i nuläget – de flesta av dessa grupper ligger i Sjuhäradsområdet. Vi önskar också möta kretsarna för att öka engagemanget för att arbeta för att alla grupper belägna i kretsens område är aktiva deltagare i AA:s servicestruktur, att GSR finns och deltar på kretsmöte (och regionmöte).
Talardagar/-kvällar och andra händelser/aktiviteter:
• Två heldagar med Vår Gemensamma Välfärd, i oktober båda två:
o Göteborg tillsammans med Göteborgskretsen, ca 30 deltagare och
o Trollhättan tillsammans med Trollhättegruppen, ca 15 deltagare
• Servicedelegaterna var inbjudna till Skövdes 2 grupper (m.fl.) i sept. för erfarenheter om SK2017, stor uppslutning på ca 35 deltagare
• Servicedelegaterna har delta på flera gruppers praktiska möten
• VRKSI - två Inspirationsdagar, i Borås den 22 april och i Göteborg den 28 oktober, ca 15 deltagare.
• AA på Bokmässan i oktober i fyra dagar (för mer information, se nedan)
• Tredje Benet 2017, 28–30 april – en helg med fokus på service (för mer information, se nedan)
• Regionen deltog på Gullbranna konventet i september, bla så hölls Regionsmöte, VRKSI höll i 2 möten och Göteborgskretsen ansvarade för bokbord
konventets alla dagar
• YPAA Into Action Göteborg bjöd in till SWECYPAA’s (Swedish Convention of Young People
in AA)
årliga konvent som hölls 2017 i Göteborg den 26–28 maj. Det var många som kom, ca 130 deltagare
• Vårvädersgruppen (Göteborg) bjöd in till talardag den 18 februari på temat: ”Hur
går vi vidare i vårt tillfrisknande?”, ca 100 deltagare
• En dag i taget (Göteborg) bjöd in till talardag den 18 mars på temat: Hemmagrupp
& Sponsorskap, ca 45 deltagare
• Månatligt nyhetsbrev fortsätter att skickas till de som väljer att prenumerera på
detta nyhetsbrev från Göteborgskretsen (se www.aa-goteborg.se)
Tredje Benet – det är kul med service!
Vi genomförde detta konvent 28–30/4 och vi var 50 deltagare. Vi skickade en enkät till deltagarna efter
Tredje Benet och en del av resultatet var enligt nedan:
• 38% hade kortare nykterhet än 2 år! (mycket glädjande eftersom målet var att nå nykomlingen).
• 90% var oerhört eller mycket nöjda med helgen.
• 93% sa att det är oerhört eller mycket sannolikt att man kommer att rekommendera Tredje Benet till en annan AA-medlem.
Arbetet med att planera för regionens kommande konvent ”Tredje benet – det är kul att göra service”
den
18–20 maj 2018 pågår för fullt. Helgen kommer att arrangeras tillsammans med Södra
Regionen och vi kommer att vara på samma plats som förra året, Sjöviksgården utanför
Alingsås. Till 2019 är tanken att vi skall vara i Södra Regionen. Våra regioner har valt att
göra detta servicekonvent tillsammans och det känns mycket positivt! Mer information om
denna helg kommer att skickas ut under början av 2018 och finnas på aa.se.
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AA på Bokmässan
Vi var med på Bokmässan 28/9 – 1/10 och hade en alldeles fantastisk helg tillsammans.
Massor med häftiga möten, samtal och möjlighet att göra AA synligt i ett sammanhang vi
inte hade varit tidigare. 77 000 besökare kom till Bokmässan och om vi tänker att åtminstone 20% såg AA – över 15 000 personer! Vi
klädde de två väggarna i montern med omslaget på Stora Boken och vi stack verkligen ut. Se artikel i
Bulletinen om ni undrar hur det såg ut. De två veporna vi använde, 2 x 2,5 meter,
finns att låna om ni behöver göra AA synligt i något sammanhang. Vi är anmälda till
Bokmässan 2018, 27–30/9.
VRKSI - Västra regionens kommitté för samarbete och information
Under 2017 har det genomförts 13 informationstillfällen. Utöver detta så har kommittén
deltagit i 11 st. andra sammanhang, såsom demonstrationsmöten till läkarstudenter och
bokbord. Fokusområde var våren
-17 Kyrkan och under höst -17 Hälso- och sjukvården. Fokusområde vår -18 är HR. Kommittén har en ny ordförande då förre ordförande som tillträdde i december -16 önskade rotera ut i förtid. De har även en ny sekreterare. Kommittén höll som tidigare år, i två Inspirationsdagar (se ovan på aktiviteter). Kommittén omformar sig med en förhoppning på att
ta nya tag inför 2018, då de under delar av 2017 haft en del utmaningar.
I service med kärlek,
Servicedelegaterna Västra Regionen

Verksamhetsberättelse Östra Regionen 2017.
Allmänt:
Östra regionen består av 8 kretsar och innehåller ca 170 grupper.
Vi servicedelegater träffas alltid innan regionmöten 4 gånger per år. Vi har även möten för att studera
koncepten och möten för att gå igenom och diskutera motionerna innan konferensen.
Service:
Serviceviljan förefaller vara ojämnt fördelad. Vissa grupper ställer alltid upp andra aldrig. Vi servicedelegater arbetar för att alla skall känna samhörighet och ansvar inom AA.
Våra tidigare problem med att rekrytera nya servicedelegater är nu nästan borta.
Offentlig information:
Norrköping har sedan länge en väl fungerande kommitté för Samarbete och Information, de står alltid
till förfogande.
ÖRIK, med säte i Stockholm har under året upplösts. En ny kommitté för Samarbete och Information är
under uppbyggnad. Det har börjat bra, under hösten blev man bland annat inbjudna att informera ca. 80
specialistsjuksköterskor från hela Sverige med mycket uppskattat utfall. Verksamheten, med kommittémöten och bildspelsträningar, är numera förlagd till en fast lokal vid Vanadisplan i Stockholm. Kommitté-möten sker en gång varje månad.
Stormöten:
Gotlandskonventet och Arosmötet har genförts som vanligt. Utöver det har endags hållits och varit
mycket uppskattade inslag, bland annat i Fruängen, Högdalen, Norrköping, Nyköping, Malmgården
med mera.
Servicedelegaterna i Östra Regionen / genom Gert P
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Verksamhetsberättelse Södra Regionen 2017.
Regionen
Regionen består av fem aktiva kretsar och omfattar Skåne, Blekinge och Småland. Under hösten har
ett arbete i Jönköping startats för att bilda en krets i västra delen av Småland, och till allas stora
glädje närvarade flera representanter från denna blivande krets vid årets sista Regionmöte i Växjö,
där de fick information, tips och vägledning från de andra kretsarna.
Under året har det genomförts fyra Regionmöten runt om i regionen och alla grupper har mottagit oss
med fin service och gott kaffe. Våra regionmöten blir mer och mer välbesökta av observatörer som är
nyfikna på vad vi gör och vad vi pratar om.
Regionens Nyhetsbrev är populärt och många uppskattar att få information om event och händelser i
sin närhet. Många grupper använder brevet som ett sätt att nå ut, och en genomgående trend är att
deltagandet ökar både på konvent och på olika kretsmöten. Nyhetsbrevet kommer ut ca 10 - 12
gånger om året och har fungerat i ca 5 års tid.
Under året har vi även planerat Landsmötet som hölls i Hässleholm 4-6 augusti, mycket arbete men
ett otroligt roligt uppdrag, och arbetet flöt på bra med rätt personer ansvariga för olika delar av arrangemanget.
Servicedelegater
Södra Regionen har under första halvan av året haft 4 ordinarie Delegater, dock så fick vi ett avhopp
på en Delegat under Regionmötet i maj. Under året har det också tillkommit tre suppleanter som tagit
del av vårt arbete. Inför SK18 har regionen fått tilldelat sig 5 Servicedelegater samt lika många suppleanter, och vi har under hösten haft möten mellan Delegater och suppleanter för att diskutera arbetet och för att suppleanterna skulle ha en chans att förbereda sig inför ett ev. inval som ordinarie, vilket också skedde vid årets sista Regionmöte i Växjö, då alla poster som ordinarie Delegat blev tillsatta. Jakten på nya suppleanter har nu startat eftersom vi endast har en på plats för tillfället, vi försöker fokusera på att hitta suppleanter i Småland eftersom de flesta idag kommer från södra delen av
Regionen.
Två Servicedelegater, tillsammans med Regionens Ordförande, är med i en arbetsgrupp som startats
tillsammans med Västra Regionens Delegater för att stötta bildandet av en krets i södra Halland.
Dessa grupper har av tradition och gammal vana ansett sig tillhöra Södra Regionen, men som enligt
regionindelningen i Servicehandboken, ska tillhöra Västra Regionen. Detta arbete har under hösten
fallit väl ut och bildandet av en krets i det området är på god väg.
Offentlig information
Regionen har ett tidigare beslut på att det ska genomföras ett informationsmöte, i samarbete med
FRIK, i regionen en gång om året. Detta år har varit lite förvirrat när det gäller FRIKs deltagande i
arbetet, men trots det genomfördes ett informationsmöte i Klippan den 14 oktober. Men inga beslut
är tagna om framtida möten. Vi avvaktar vad FRIK beslutar och deras roll i framtiden.
Positivt är att arbetet med en gemensam Informationskommitté för Malmö och Lundakretsen tagit
fart, denna grupp är i full gång. De åker runt och har sina arbetsmöten i olika grupper ca 1 gång i
månaden för att sprida kunskap om vilka de är och informera om vad de gör, denna grupp växer och
har en engagerad sekreterare som driver arbetet framåt.
Sammanfattande intryck
Överlag tycker vi att året varit positivt och att Regionen utvecklats bra, det är fortfarande svårt att få
fram rätt personer till service, men vi tror att om vi arbetar på som vi gör så kommer även detta bli
lättare. Det är också roligt att Regionen växer och att märka att medlemmarna börjar förstå att AA är
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större än den egna gruppen och vi Delegater känner oss välkomna när vi närvarar på arbetsmöten
både i krets och i grupp.
Regionen har också haft äran att få genomföra ett Landsmöte, ett mycket tidskrävande men mycket
roligt uppdrag, och vi är naturligtvis glada över att allt fungerade som vi tänkt och att responsen var
så positiv trots lite nya idéer.
I kärlek och service
Tove F, Ordinarie
Lasse D, Ordinarie
Ole J, Ordinarie
Eva J, Ordinarie
Per-Olof N, Ordinarie
Anders H, Suppleant
Inga-Britt A, Ordförande Södra Regionen

Verksamhetsberättelse Förtroenderådet 2017.
Under året har Central Service bl.a. fortsatt arbetet med att förankra Servicehandbokens detaljer/riktlinjer i sina arbeten. En översyn om vad som fungerat och vad som behöver förtydligas i den är
gjord. Förslag/ändringarna baserade på Traditioner och Koncept redovisas Servicekonferensens deltagare. Erfarenheter blir förslag som även underlättar för hela AA Sveriges Gemenskap och alla som har
serviceuppdrag i grupp, krets och region. Det finns möjlighet för varje AA-grupp att under kommande
år ställa frågor till Förtroenderådet per e-post fortroenderadet@aa.se. En kunnig Gemenskap är en viktig nyckel för vår ansvarsdeklaration. Likaså för enighetsdeklarationen "Att sätta vår gemensamma välfärd främst, att slå vakt om enigheten inom vår Gemenskap. För på enigheten inom AA hänger våra liv
och deras liv som kommer efter oss."
Internationella delegater har under året breddat och Styrelsen för den Ideella föreningen AA i Sverige
fördjupat informationsflödet. Bulletinen och hemsidan har underlättat information utåt. Grunden i AA:s
budskap förändras aldrig men en hel del utvecklas och förändras till det bättre som t.ex. Servicehandboken och uppdatering för en mer användarvänlig hemsida vid sök av AA-möten. Ny broschyr "Att förstå anonymiteten" finns att beställa och ett nytt dokument "Trygghet i AA - Vår Gemensamma Välfärd"
ligger på hemsidan.
En arbetsgrupp tillsattes 2016 för en övergripande översyn av hela verksamheten. Dels genomlysa det
finansiella förvaltandet på alla områden och i det rikta behov enligt Traditionerna. Dels möta utmaningar som, precis som i hela AA-världen, hur öka medlemsantalet, litteraturförsäljning och prenumerationer? Hur till all omvärld synliggöra AA? Arbetsgruppen är för närvarande vilande, intentionen är att
starta upp den igen. De viktiga frågeställningarna ovan blir desamma.
AA Sveriges ekonomi, är för tillfället i balans. Förtroenderådet är mycket tacksamma för de bidrag
medlemmar skickat in. För att föra budskapet vidare har FR glädjande nog kunnat skicka en större bidrag till Internationella litteraturfonden, ILF, den fond som främst finns för att Alcoholics Anonymous
”Big Book” kan översättas till nya språk. Förtroenderådet skickade 121 000:- till ILF under 2017. Förtroenderådet beslöt även att skicka ett engångsbelopp på 40 000:- till en sinande fond för Europaservicemötet, ESM.
Enligt beslut SK-17; Förslag till text för Förtroendevald vän till AA, plus presidiets sammansättning
införd i Servicehandbok, likaså är ordalydelser i Blue Card/Löften är ändrat. Namnändring på kommitté
för Samarbete och Information införs nu. Skapa årligt Serviceseminarium (SK-16) preliminärt förslag
redovisas SK-18. Skapa en nationell telejour – planering saknas ännu. Dokument med ”Normerande
SK-beslut” ska finnas att läsa på hemsidan. Förtroenderådet har tidigare sökt licens hos GSO för Dagliga Reflektioner läsbara på www.aa.se. Inget svar än från GSO.
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Under verksamhetsåret 2017 har Förtroenderådet bestått av följande medlemmar:
Ingela L
Övre norra regionen
Josef E
Nedre norra regionen
Thomas Å
Mellersta regionen från 2017-07-01
Bitte B
Östra regionen
Per W
Västra regionen från 2017-07-01
Jörgen M
Södra regionen
Olov Åkerman Vän till AA
Christer M
Internationell delegat, WSD, till 2017-12-31
Jan J
Internationell delegat, ND till 2017-12-31

Förtroenderådet har till sin hjälp haft följande:
Servicekontoret
Internationella delegater
Styrelsen för Ideella Föreningen AA i Sverige
Bulletinen
Arkivkommittén
(FRAK)
Ekonomikommittén
(FREK)
Informationskommittén
(FRIK)
IT-kommittén
(FRIT)
Litteraturkommittén
(FRLK)
Nomineringskommittén
(FRNK)
Policykommittén
(FRPK)
Samarbete Informationskommittén
(FRSoIK)
Telekommittén
(FRTK)
Arbetsgrupp för översyn av hela verksamheten, ag/SP, vilande från aug -17
Arbetsgrupp för Serviceseminarium, ag/SER
Möten
Förtroenderådet har haft sex ordinarie möten på Servicekontoret, ett enpunktsmöte under SK-17, ett
före Landsmötet i Finspång samt ett par telefonmöten.
Viktiga händelser under året
Den 26:e Servicekonferensen hölls den 7-9 april på Park Inn i Solna. Konferensens tema var ” Ett AA,
En Värld, Ett Hjärtats Språk”. Inbjudna gäster från Norge, Danmark och Finland deltog. Protokoll finns
på www.aa.se/medlemmar/dokument/Servicekonferens
Anonyma Alkoholisters Servicekontor är fortfarande kvar på Bolidenvägen 20, 121 63 Johanneshov
men numera med mindre lokalyta eftersom hyreskontrakt omförhandlades på grund av outsourcing av
lagerhållning/paketering/utskick av litteratur. Litteratur beställs fortsatt i webbshop på www.aa.se.
Nordiskt möte arrangerades av Sveriges Nordiska delegater. Mötes hölls i samband med Landsmötet i
Hässleholm. Delegater från Norge, Danmark och Finland deltog.
Landsmötet arrangerades av Södra regionen och hölls i Hässleholm den 5-6 augusti 2017. Förtroenderådet deltog på ett välordnat och välbesökt Landsmöte. Swish-nummer, ställt på den Ideella föreningen
AA i Sverige, användes för litteraturbetalning. Förtroenderådet deltog sporadiskt vid litteraturförsäljningen. Swish kan även användas för bidrag från medlemmar, kretsar och regioner. Swishnumret finns
på hemsidan. www.aa.se
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Anonyma Alkoholister, Stora Boken, Tredje utgåvan av Stora Boken (revidering) gavs ut i samband
med AA Sveriges Landsmöte i Hässleholm. Har sålts i 3500 ex. Finns även som pocket.
Bulletinen kommer ut i förträffligt format. Prenumerera gärna! AA Sveriges Gemenskap består idag av
ca 450 AA-grupper, knappt hälften av AA-grupperna prenumererar på Bulletinen.
Samarbetet i den Centrala Service och regionerna har fungerat bra. Servicekontorets personal tackas
särskilt för det betydelsefulla arbete som genomförs för AA Sveriges Gemenskap och allmänheten.
Kommittéerna genomför ansvarsfullt sina arbetsuppgifter och lämnar sina förslag och rekommendationer till Förtroenderådet inför godkännande och beslut.
Förtroenderådet vill påminna om det ständiga behovet av nya tjänare. Anmäl ditt intresse - hur
det går till se Servicehandboken. Förtroenderådet har behov av ökad bemanning i flera kommittéer för
att ha möjlighet genomföra de uppdrag Konferensen beslutar om. Gå in på www.aa.se flik Medlemmar/AA Sverige/Vi söker tjänare eller se annons i Servicebladet.
Förtroenderådet tackar varmt alla som under året deltagit i servicearbetet och förmedlat AA:s budskap
till den alkoholist som fortfarande lider.
Förtroenderådet för AA Sverige

Verksamhetsberättelse FRAK 2017.
AA:s arkiv är flyttat från källaren till gamla packrummet i AA:s kontor.
Arkivet består av tre plåtskåp som är brandskyddade och arkivmaterialet är
i stort sett sorterat och katalogiserat. Katalogiseringen skall slutföras under 2018
och resultaten i for av Exel-ark kommer att publiceras på AA:s hemsida.
Gunnar M Arkivkommitten

Verksamhetsberättelse FREK 2017.
Ekonomi kommittén har tagit emot och behandlat inkomna budgetäskanden inför budgetmötet. Kommittén hade 2 ledamöter under första halvåret 2017. På grund av rotationsprincipen saknades sammankallande under andra halvåret 2017.

Verksamhetsberättelse FRIT 2017.
Kommitténs sammansättning:
Bernt G – Servicekontoret
Tord K - Ledamot
Jan J - FR, Nordisk delegat (Sammankallande t,o,m 13/11 2017)
Thomas Å - FR,(Sammankallande) från 13/11 2017

FRIT består av tre huvuddelar:
Hemsidan
Office 365
Servicekontorets teknik

FRIT ansvarar för:
Redovisningssystem, plattform för Central Service, telefoni, webbplats, arkivering, backup, support,
säkerhet, IT-strategifrågor m m.
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Kommittén har haft 5 telefonmöte under 2017.
Även ett fysiskt möte på Servicekontoret i augusti.
Fortlöpande uppdateringar av Hemsidan och Office 365 har skett under 2017.
Januari 2018
Förtroenderådets IT-kommitté

Verksamhetsberättelse FRLK 2017
Litteraturkommittén har bestått av en ledamot. Under året har Christer M roterat ut som sammankallande och i stället har Per W roterat in
En ledamot har blivit invald från 1/7 2018
Ny översättning av Stora boken gavs ut vid landsmötet.
Dagliga reflektioner har reviderats med underlag från den nya översättningen av Stora boken.
Arbetsgrupper har arbetat både med Stora boken samt Dagliga reflektioner.
Per W

Verksamhetsberättelse FRNK 2017.
Medlemmar 170101–171231
Jan G, Urban L och Bitte B (FR)
Kommittén har haft 2 fysiska möten på servicekontoret och haft 8 stycken intervjuer.
Vid samtliga intervjuer har någon från berörd kommitté i FR varit närvarande.
FRNK känner en oro för villigheten att göra service på central nivå.
Förtroenderådets Nomineringskommitté
Genom Jan Grönkvist

Verksamhetsberättelse FRPK 2017.
Policykommittén har under året bestått av:
Ingela L, Sammankallande, Övre norra regionen t.o.m juni 2017
Jörgen M, Sammankallande, Södra regionen, fr o m juli 2017
Jan-Ola J, Södra regionen, t o m juni 2017
Reine J, Östra regionen
Per-Owe O, Östra regionen
Sten H, Nedre norra regionen fr.o.m juli 2017
Policykommitténs syfte och arbetsuppgift framgår av arbetsbeskrivningen intagen i Service-handboken
utgåva 2016.
PK ser fram emot alla former av samarbete med berörda och välkomnar alla frågor och på-kallanden.
Kommittén har under året haft sex möten, samtliga redovisade till FR. Samarbetet i kommittén är gott
och engagerat.
Policykommittén gm Jörgen M, sammankallande
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Verksamhetsberättelse FRSoIK 2017.
Under året har kommittén bestått av
Olov Åkerman Förtroendevald vän till AA, Tezz V.E och från april Ingela L som sammankallande
Anitha A, Janne P roterade ut vid halvårsskiftet, Pelle H och Erik L valde att rotera ut ett år tidigare.
Inspirationsseminarier har skett vid ett par tillfällen i olika regioner med FRIK:s hjälp och ett på AA
Sveriges Landsmöte i Hässleholm, då under det nya namnet; Förtroenderådets kommitté för Samarbete och Information. Deltagandet i egen monter på Biblioteks och bokmässan i september var nytt
och spännande. Anmälningar för deltagande på mässan och seminariet Socialchefsdagarna är gjorda för
2018. Kontakt tagen med fackförbund på central nivå.
Informationsseminarium hölls i november på Servicekontoret med ett tjugotal deltagare. Vad det nya
namnet anbelangar så är kommitténs fokus och som resultat av seminariet att ska AA-information flöda
utåt till allmänheten så är kommunikationen och samarbetet mellan grupp, krets och region väldigt viktigt. Servicehandbokens förslag beskriver samarbetsstrukturen. Regionordföranden var särskilt inbjudna
till seminariet för samarbetes skull. Deltagarna formulerade önskemål inför nästa seminarium; Vikt bör
läggas på just samarbetet, kunniga lokala kommittéer med ett väl utbildat nätverk av frivilliga informatörer. Att dela erfarenheter kring Tradition 10-12. Dela erfarenheter hur få nå kontaktpersoner inför
info-tillfällen. Träna framförande, ge feedback. Bildspelet kan behöva en uppdatering. Stor enighet
rådde i att det var kontakten med någon professionell med kunskap om AA, mestadels inom hälsovården, som var avgörande för att de själva hittade till AA. Att ta ansvar för samarbetet med professionella
är den enklaste vägen varaktigt nå den alkoholist som lider. Planering inför nästa seminarium pågår –
kretsordföranden kommer att bjudas in, så kunskapen ökar om vad Lokala kommittéer för Samarbete
och Information är och gör.
En annan del arbetet inom kommittén har varit av administrativ art som uppdatering osv. Tillfällen för
AA-information är fördelade till berörd lokal kommitté. På hemsidan finns de registrerade lokala kommittéerna- anmäl din krets kommitté om den saknas! Den centrala kommittén för Samarbete och Information är i stort behov av 2-3 nya medlemmar – den AA-medlem som av tacksamhet över den
egna nykterheten vill föra AA:s budskap vidare till den alkoholist som lider är varmt välkommen att
anmäla sitt intresse. Finns det även erfarenhet av media så är det ett extra plus. Se även Servicehandboken för övriga kvalifikationer och hur nominering går till. Vi välkomnar nya ledamöter!
Förtroenderådets kommitté för Samarbete och Information

Verksamhetsberättelse Telejourskommitté 2017.
Kommittén vilande. Inga nomineringar inkommit.

Verksamhetsberättelser Bulletinen och Internationella delegater.
Verksamhetsberättelse Bulletinen 2017.
Redan 1944 började New York City AA att publicera ett nyhetsbrev. Bill stöttade detta från början.
Detta nyhetsbrev blev så småningom Grapevine, AA.s amerikanska tidning. Redan från början kallades
tidningen ”Meeting in print”. De artiklar som Bill skrev i tidningen finns samlade i Hjärtats språk.
Den första svenska tidningen kom 1957-58 och var inspirerad av den amerikanska motsvarigheten.
1974 fick den namnet Bulletinen. Efter ett uppehåll i slutet av 1990-talet återupptogs utgivningen i början av 2000-talet och ”Bullen” fick sin nuvarande inriktning.
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Ramarna för Bulletinens verksamhet anges i Servicehandboken kapitel 10.
Tidningen har utkommit med sex nummer som planerat.
Upplagan för år 2017 var 2 000 ex. per nummer.
Antalet prenumeranter är vid årets slut 1260 st. (förra året 1 217) som prenumererar på 1 374 tidningar.
Därtill kommer ytterligare 29 ex till kretsar, regioner och andra servicekontor mm.
Av AA:s totalt ca 450 grupper är 244 prenumeranter på Bulletinen.
För att höja upplagan har Bulletinen vidtagit olika åtgärder:
•
•
•
•

Haft kontakt med Bibliotekstjänst för att få bibliotek att prenumerera på Bulletinen. Detta har
haft magert resultat.
Haft specialpris på Landsmötet. Detta ledde till 48 prenumerationer.
Under hösten (nr 3-6) skickat ut tidningen till de grupper som ännu inte prenumererat.
Försökt bredda prenumererandet till att omfatta gåvoprenumeration av sponsorer till sina adepter.

Målsättningen är att Bulletinen skall vara självbärande. Bulletinen genererade 2017 ett överskott om 47
707 kronor (förra året 65 144). Överskott går årligen till AAs övriga verksamhet.
Redaktionen under 2017 har bestått av Bengt B, Helené F och Bengt-Erik L.
Redaktionen deltog på Landsmötet i Hässleholm. Vi deltog med ett eget informationsmöte, genom att
medverka och vara tillgängliga i litteraturståndet samt medverkan vid inlednings- och avslutningspresentationerna. Vår delaktighet i landsmötet resulterade i ett specialnummer med betoning på landsmötet
samt utvidgade och fördjupade kontakter.
Bulletinen skall utgöra Mötet mellan mötena. Under 2017 har varje nummer av Bulletinen haft ett tema
som delningarna kretsat kring. Dessutom har vi i varje nummer ett utdrag ur någon AA information:
Nr 1 – februari: Tema – Så blev jag nykter – Första steget. Utdrag ur AA:s broschyr Självförsörjning 1.
Nr 2 – april: Tema – Min högre makt. Utdrag ur AA:s broschyr Självförsörjning 2.
Nr 3 – juni: Tema – Semester och möten. Utdrag ur AA:s broschyr Självförsörjning 2.
Nr 4 – augusti: Tema – Landsmötet: En värld, Ett AA, Ett hjärtats språk. Utdrag ur AAs broschyr Att
förstå anonymiteten 1.
Nr 5 – september: Tema – AA på Bokmässan i Göteborg. Utdrag ur AAs broschyr Att förstå anonymiteten 2.
Nr 6 – december: Tema – God Jul och Gott Nytt År. Utdrag ur AAs broschyr Att förstå anonymiteten
3.
Vi ser en ökning av artiklar och lokalbilder, men vill ha ännu fler!
Facebook-gruppen, Bulletinen-AA har nu växt till 454 följare (förra året 422 följare).
Ett av huvudmålen för 2018 är att öka antalet prenumeranter. I dagsläget har vi en svag ökning (+ 43).
Vi kommer att försöka öka både antalet grupper och medlemmar som prenumerera.
Redaktionen Bengt B, Helené F och.Bengt-Erik L.
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Verksamhetsberättelse Internationella delegater 2017.
De två världsservicedelegaterna Christer M. och Ewa B. har under året i huvudsak varit inriktade på att
delta i regionmöten, medverka i Förtroenderådet samt omfattande förberedelser inför och rapporter från
Europaservicemötet i York, England. Vår uppgift är ju att vara informerade om vad som händer i AA
Sverige samt föra detta vidare till övriga länder i en skriftlig rapport samt återföra relevant information
från övriga länder till AA Sverige via Servicebladet samt direkt till FR och övriga intressenter.
Det nittonde Europaservicemötet hölls i York den 13-15 oktober. Ämnet för konferensen var ”Principer
före personligheter”. Förutom delegaterna från Sverige deltog 34 länder av 39 möjliga från övriga
Europa. Glädjande var att delegater från Slovenien, Bulgarien och Turkiet deltog för första gången.
Beträffande Nordiska delegaterna Jan J och Ronald F så har utöver deltagande i regionmöten, medverkan i Förtroenderådet ND även ingått i kommittén för NM/LM i Hässleholm.
Nordiska delegaterna fokuserade på förberedelser inför Nordiska mötet.
ND har även deltagit i Norges respektive Danmarks Servicekonferenser 2017.
Ett Nordiskt temamöte hölls i Ribe, Danmark i november där Jan J och Ronald F deltog.
2018-01-12
Internationella delegater

FR:s förslag om tillägg/ändringar i Servicehandboken utskickat 30/1.
Motioner:
Motionshäftet skickades ut 15/1 till samtliga delegater samt grupper med aktuell adress.
Motioner 1 – 12, Beslutssmotioner.
Motioner 13 – 18, Diskussionsmotioner.

Koncepten:
Koncept 9:
Koncept 10:
Koncept 11:
Koncept 12:

Utskott 1
Utskott 2
Utskott 3
Utskott 4
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