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Servicekonferensen 2007

Sammanfattning av konferensens viktigaste beslut
* Motion 4: Ändring i Ingressen.
Beslut: Motionen avslogs.
* Motion 5: Information av Telejouren på
AA:s hemsida.
Beslut: Motionen bifalles.
* Motion 6: Nykterhetstid för inval i FR
Konferensen är AA i Sveriges samlade grupp- Beslut: Motionen bifölls med tillägget ”...i AA”
samvete i frågor som berör AA som helhet. * Motion 7: Tidsintervallen på Landsmöten.
AA-grupperna i hela landet respresenteras Beslut: Motionen avslogs.
* Motion 8: Broschyromslagen.
av regionernas valda servicedelegater.
Beslut: Motionen avslogs.
På konferensen deltog:
* Motion 9: Icke alkoholrelaterade delningar.
* Med rösträtt
Beslut: Motionen avslogs.
21 servicedelegater
Årets Servicekonferens hölls 13 - 15 april.
Plats: Park Inn, Solna
Konferensens huvudtema:
Villighet till förändring.
Talare: Kerstin E, Umeå

4 FR-ledamöter
1 anställd vid Servicekontoret
* Utan rösträtt
2 WSD
1 NSD
1 representant för styrelsen för AA i Sverige
1 Representant för AA i Norge
Speciellt inbjudna till vissa punkter (se
deltagarlistan)
Personval:
* Till regionsrepresentanter i FR för tiden
2007-07-01--2011-06-30 invaldes:
- Mellersta regionen - Helen W, Gävle
- Östra regionen - Per-Owe O, Norrköping
* Till representant för AA i Sverige i FR för
tiden 2007-07-01--2009-06-30 invaldes:
- Bodil L, Klagstorp

Handlingsplan - Temadag grupper/kretsar
Beslut: Avslogs vad gäller gratisutdelning.
Projektgruppens förslag:
* Regioner eller Servicedelegatdistrikt
Beslut: Avslogs, nuvarande struktur behålls.
* WSD
Beslut: Förslget är ett förtydligande till AA:s
riktlinjer.
Nationell telejour
Beslut: Avslogs
(Se även svar till Västra regionen under övriga
frågor.)

Övriga frågor:
* NSD - övriga nordiska länders förläggning av
servicekonferenserna bör beaktas.
Landsmöte 2008:
Övre norra regionen, som tackade ja till att Gunnar L, FR svarar: Förläggningen beslutas
av FR och inte av konferensen, datum fastställs
stå som arrangör, valdes enhälligt.
på FR-mötet i september.
Rapporter:
Beslut: Enligt Gunnar L svar ovan.
Samtliga rapporter godkändes.
* Västra regionen - ”Vi anser att FR fortsatt
håller frågan om nationell telejour under beMotioner:
vakning och återkommer när de tekniska och
* Motion 1: Orden ”och TV” avlägsnas från
ekonomiska förutsättningarna förändrats till rn
svenska översättningen av Elfte traditionen.
rkonomisk och teknisk acceptabel nivå.”
Beslut: Motionen bifölls.
Beslut: Frågan tas till protokollet.
* Motion 2: Inbjudan till officiella AA i berörda länder.
Protokoll/Arbetshäfte
Beslut: Motionen avslogs.
Kommer att distribueras ut till samtliga regist* Motion 3: Utestängd.
rerade grupper/kretsar/regioner samt deltagarBeslut: Motionen avslogs.
na på Servicekonferensen.
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Rapport från den 42:a Servicekonferensen för Anonyma Alkoholister i Storbritannien
20 – 22 april 2007
TEMA: ENIGHET VÅR FRAMTID
Observatörer från Sverige:
Bodil L, världsservicedelegat, och Reine Johansson, Servicekontoret, Stockholm
Fredagen den 20 april 2007 samlades 147 Bodil satt i kommitté 3 och Reine i kommitté 4
deltagare kl. 12.00 på Park Inn Hotel i York för att där följande frågor dryftades:
medverka i Storbritanniens 42:a servicekonferens. • ”Gift Aid” – om det är i enlighet med 7
Dessa deltagare utgjorde representanter från:
traditionen
• behöver konferensen utvidgas tidsmässigt
• 16 regioner, vardera 6 delegater - 96
• revidera två av de engelska guidelines
• förtroenderådet		
- 22
• hur många medlemmar från en grupp bör
• personal från servicekontoret - 9
deltaga i service i krets/region/konferens etc
• tidskriften Share		
- 2
• hur få fler engagerade i service samt koncept 9
• tidskriften Roundabout
- 6
Arbetet i kommittéerna präglades av mycket
• utländska observatörer
- 12
stor noggrannhet och stor öppenhjärtighet.
Delegaterna var mycket pålästa och vittnade om
Kl. 13.00 samlades de 12 utländska observatörerna
förberedande arbete i sina regioner. Allas åsikter
för en kort genomgång.
efterfrågades och beaktades; alla var tvungna att
Kl. 14.45 öppnades konferensen av konferensord- yttra sej innan beslut fattades. Stor hänsyn togs till
föranden. Efter läsning av ingressen, traditionerna minoriteternas åsikter och deras svar skrevs också
och öppningsanförande var det dags för in i kommentarerna. Är vi överens nu? Mår alla
nominering av ordförande till nästa års konferens. bra med detta beslut? Dessa är några av de frågor
3-årsdelegaterna var de som kunde komma ifråga. som fortlöpande ställdes av ordföranden.
Förslagen lämnas av regionerna, men långt ifrån
Efter middagen med början kl. 19.45 gav
alla 3-årsdelegater blev nominerade. Totalt fyra
förtroende-rådet sina muntliga redogörelser för det
namnförslag lämnades, varefter personen i fråga
gångna årets verksamhet, varvid FR´s ordförande
fick göra en kort presentation av sig själv med
började. Därefter följde rapporter från FRutgångspunkt från nykter tid och serviceuppdrag.
kommittéernas ordföranden med kommentarer
Mellan kl. 16.00 och 17.45 försiggick arbetet i och förtydligande bildspel.
kommittéerna.
Kl. 22.15 avslutades dagens övningar med en
Sex kommittéer bestående av 18 – 19 personer gemensam bön om sinnesro.
behandlade olika frågor, som under året skickats
Lördagen den 21 april 2007 fortsatte kommittéin av medlemmarna till konferenskommittén.
arbetet med början kl. 9.00 fram till kl. 16.00 med
Denna kommitté består av ordföranden i varje
avbrott för lunch. Svar med kommentarer från
kommitté, två representanter från förtroenderådet,
samtliga kommittéer skulle lämnas in kl. 16.00.
generalsekreteraren på servicekontoret, en anställd
Som sista punkt på kommitténs dagordning stod
från servicekontoret, som co-ordinator, plus
val av ordförande och sekreterare för samma
konferensens ordförande. Konferenskommittén
kommitté nästkommande konferens. Ordföranden
samlas fyra gånger under året. Ordföranden
väljs bland 2-årsdelegaterna, och kommer att sitta
för konferensen är den som väljer temat för
med i konferenskommittén. Sekreteraren väljs
konferensen. Motionerna lämnas in direkt
bland alla de delegater som ska närvara på nästa
efter avslutad konferens t o m den 31 augusti.
konferens. Samtliga kandidater fick uppge antal
Konferenskommittén väljer ut vilka frågor som
nyktra år samt lämna en kort redogörelse för sina
ska behandlas på konferensen. Vissa frågor tas inte
serviceuppdrag.Under valet fick de gå ut.
upp och då lämnas alltid motivering till detta och
man låter frågan komma upp på AA´s hemsida, Mellan kl. 19.30 och 21.00 var det ytterligare
för allmän kännedom.
muntlig rapportering från ordförandena i FR-
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kommittérna.

Kl. 21.00 – 22.00 Öppet Forum, dvs. frågor
och kommentarer kunde framföras till
Förtroenderådet.
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servicedelegat, blir vald för en hel period, dvs. tre
år och deltager därefter på tre konferenser.

Det var positivt att FR-rapporterna framfördes
muntligt av respektive kommittéordförande. De
Kl. 22.00 Distribution av kommittérapporterna olika teman levandegjordes. Möjlighet gavs till att
för att möjliggöra för delegaterna att läsa igenom ställa frågor och även till förtydligande.
dessa inför morgondagens presentation.
Kanske något för kommande svenska serviceDagens övningar avslutades med en gemensam konferenser att ta efter?
bön om sinnesro.

2007-05-02
Söndagen den 22 april mellan kl. 9.00 och 12.30
presenterades kommittérapporterna av respektive Bodil L			
Reine Johansson
ordförande punkt för punkt. Konferensen hade
möjlighet att ställa frågor och komma med förslag
till smärre språkliga justeringar. I övrigt gällde det
u finns Stora boken
att godkänna eller förkasta det svar kommittéerna
även som Talbok (6 CD)
utarbetat. Dock först efter det att minoriteterna
fått tillfälle att framföra sina synpunkter muntligt
Innehåller: kapitel 1-11 samt bilagorna. (Personliga
inför konferensen.

N

Kl. 12.30 Val av ordförande till nästa konferens.
Det fanns fyra namnförslag och valet pågick
till dess att 2/3 majoritet uppnåddes för ett av
förslagen. Om inte 2/3 majoritet hade uppnåtts,
skulle konferensen bestämma sej för följande
valprocedur: Antingen beslut genom enkel
majoritet eller lottdragning i hatten, dvs. mellan
de två delegater som fått flest röster.
Därefter följde ratificering av nya medlemmar
till Förtroenderådet. Detta hade föregåtts av
att regionen nominerar två kandidater, varvid
CV lämnas till Förtroenderådet. De föreslagna
presenterar sej för FR som i sin tur nominerar ett
namnförslag. Den föreslagna kandidaten närvarar
vid konferensen, som godkänner eller förkastar.
Kl. 12.45 avslutades konferensen.
Avslutning med att vi gemensamt läste bönen om
sinnesro.
Intressanta iakttagelser
Att en konferenskommitté ansvarar för innehållet
och genomförandet av konferensen. Noterbart är
också, att det är ordföranden för konferensen som
bestämmer temat.
De enda val för central service som förrättas på
den engelska konferensen är till Förtroenderådet.
Den som varit närvarande på en konferens i
egenskap av suppleant och som senare väljs till

berättelserna ingår ej.)
Pris: 150:-/st

S

ERVICEKONTORET

1. Öppettider
Tiden 15 maj -- 15 september
Kl 09.00-12.00 samt 13.00-15.00
OBS: Stängt 2-3 augusti ( p g a Landsmötet)

2. Service

Kontoret kommer att hålla öppet under hela
sommaren med undantag för 2 - 3 augusti
(Landsmötet).
På grund av sommarsemester under tiden 2 juli--17
augusti får du dock räkna med att följande kan ta
lite längre tid än normalt:
* handläggningstiden för beställningar
* svarstiden i telefon och e-mail

S

upé-biljetter Landsmötet
påminnelse

Glöm inte att anmäla om du önskar deltaga i supén
på Landsmötet.
Anmälan görs till Kalle, tfn 036-140931.
(Se även bifogad flyer angående Landsmötet.)
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Ändringar i möteslistan efter tryckning av utgåva december 2006.
Aktuell mötesinformation finns under fliken ”Sök AA-möten på vår hemsida www.aa.se
NYA GRUPPER
BLIDÖ – AA Duvan, Blidö idrottsplats, Bromskärsvägen Oxhalsö. Möten onsdag kl 19.00 (ÖM)
BORÅS – AA Into Action Borås, Gustav Adolfsg. 8.
Möten tisdag (ÖM) och fredag kl 19.00; lördag
(kvinnomöte) kl 14.00
BRO - AA Lindormsnäsgruppen, Lindormsnäsgård.
Möten måndag kl 19.00 (ÖM). Tfn: 070-685 89 38
FUNÄSDALEN – AA Funäsdalsgruppen, Idrottsplatsen. Möten söndag kl 18.00
GÖTEBORG/Munkedal – AA Munkedalsgruppen,
Gårdsvägen 3 (Håbygårds församlingshem). Möten
söndag kl 17.00 (ÖM 1:a sön/månaden)
HELSINGBORG – AA Det finns en lösninggruppen,
Furutorpsgatan 47 (ingång på baksidan/innergården).
Möten söndag kl 17.00 (ÖM=1:a sön/månaden)
HÄRNÖSAND – AA Citygruppen, Köpmang. 11 (Röda
Korset). Möten onsdag kl 19.00 samt lördag kl 18.00
LÅNGSELE – AA Långselegruppen Rosengatan 12,
källaren (f d glasmästeriet), möte måndag kl 18.00
MALMÖ – AA Nybörjargruppen, Sevedsgatan 12.
Möten tisdag kl 19.00 (ÖM)
MUNKEDAL – AA Munkedalsgruppen, Gårdsv. 3
(Håbygård församlingshemmet). Möten Söndag kl
17.00 (ÖM 1:a sön/månaden). Tfn 0524-23111 (sön
16-19); 0522-36632 (övrig tid tfnsvarare)
SKARA – AA Nikolaigruppen, Nikolaigränd 3.
Möten tisdag och torsdag kl 19.00
STOCKHOLM/Södermalm – AA Ett andligt
uppvaknande-gruppen, Folkungagatan 90
(Salemkyrkans café). Möten måndagar kl 19.30
SÖDERKÖPING – AA Nya Ramundergruppen,
Klockargården (Sankt Laurenti kyrka). Möten torsdag
kl 19.00 (ÖM=1:a tor/månaden)
TRELLEBORG – AA Kontinentgruppen,
Kontinentgatan 2, 3 vån (hiss ända upp), möte tisdag
kl 19.00. Tfn 0410-302400.
VIRSERUM – AA Virserumsgruppen, Storgatan 53
(Missionskyrkans källare). Möten torsdag kl 19.00
(ÖM=1:a tor/månaden)
VÄSTERÅS – AA Hammarbygruppen, Ritargatan 2.
Möten måndag (ÖM) och onsdag kl 19.00 samt
lördag kl 15.00. Webbplats: www.aavasteras.se
ÖSTERVÅLA – AA Vålagruppen, Församlingshemmet. Tfn: 073-069 83 13. Möten tisdag kl 19.00
(ÖM=1:a tis/månaden)
GRUPPER SOM UPPHÖRT
ALVESTA – AA Lev och låt leva-gruppen
FILIPSTAD – AA Lördagsgruppen
NORDMALING – AA Normalingsgruppen

SKOGHALL – AA Hammarögruppen
UPPSALA – AA Kom till tro-gruppen
ÖSTERGARN – AA Kattviksgruppen
MÖTESÄNDRINGAR
ARBOGA – AA Arbogagruppen tfn 073-5877512
ARVIKA – AA Arvikagruppen telefon nr upphör;
tisdagsmötet upphör
BODEN – AA Bodengruppen – hemsidan upphör
BORÅS – AA Boråsgruppen måndag, fredag,
lördagsmötena upphört och söndag kl 10:30 upphör.
BORÅS – AA Into Action Borås nytt tfnnr: 073-610 09 17
DEGERFORS – AA Degeforsgruppen nytt möte
fredag kl 19.00
ED – AA Edsgruppen fredagsmötet upphört
ESLÖV – AA Eslövsgruppen nytt möte (tema)
måndag kl 20.30
FALUN – AA Falugruppen Onsdagsmötet kl 12.10
är öppet möte
FALKÖPING – AA Falköpingsgruppen nytt möte
lördag kl 15.00.
FILIPSTAD – AA Filipstadsgruppen ny mötesadress
Vasagatan (Fenix-huset), nytt möte tisdag kl 19.00;
torsdagsmötet upphör.
GRYCKSBO – AA Grycksbogruppen ny mötesadress:
Vippåvägen 3 (Vita villan).
GÄVLE – AA Into Action ny mötesadress
Hamiltongatan 1 (gamla fängelset), tfn 076-803 70 09
GÖTEBORG – English Speaking AA Group
(namnbyte - tidigare Big Book Study Group); tisdagsoch lördagsmötena upphör.
GÖTEBORG – AA Kaverösgruppen ÖM=1:a ons/
månaden; lokal: huvudbyggnaden vån 1 till höger
(tilläggsinformation)
GÖTEBORG – AA Into Action Gbg (namnbyte)
GÖTEBORG- AA Marklandsgruppen ny
mötesadress: Drottninggatan Torget (andra våning
övanfört Sparbanken).
HEBY – AA Hebygruppen nytt tfn: 073-069 83 13
HEDEMORA – AA Hedemoragruppen onsdagsmötet kl 12.00 upphör; nytt möte (kvinnomöte)
onsdag kl 19.00 samt söndag kl 14.30
HÖÖR – AA Höörgruppen ny mötesadress:
Industrigatan 1
KALMAR – AA Centrumgruppen ny mötesadress
Södra Långgatan 36
KALMAR – YPAA nytt möte (ÖM) torsdag kl 20.00.
Torsdagar mötesadress Södra Långgatan 36. Nytt
tfnnr: Jourtfn 0480-491049 (kl 08-20)
KARLSTAD- Herrhagsgruppen ny möte fredag kl
18.00 Stora boken.
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KATRINEHOLM –AA Djulögruppen hemsida: www.
aa-katrineholm.se E-post: info@aakatrineholm.se
LINDESBERG – AA Lindegruppen ny mötes-adress
Borgmästaregatan 12 (Frälsningsarméns hus)
LINKÖPING – AA Tolvstegsgruppen ny mötesadress:
Klostergatan 46 (Baptistkyrkans församlingssal),
onsdagsmötet upphör
LUND – AA Råbygruppen tisdag kl 17.30 samt
torsdag kl 19.00 upphör
LUND – YPAA Själbogruppen samtliga möten är
öppna möten
LYSEKIL – AA Lysekilsgruppen ny mötesadress
Ekgatan 6 (Fridhem ovanför OK-macken)
MALMÖ – AA Bellevuegruppen Öppna möten: 1:
a tors och 4:e mån/månaden samt 2:a lör/månaden
(kvinnomöte)
MALMÖ – AA Centrumgruppen nytt möte måndag
kl 07.00; torsdag kl 19.00 samt lördag kl 09.00 är
ÖM; söndagsmötet kl 17.00 upphört.
NYKÖPING – AA Gästabudsgruppen tisdags- och
fredagsmöten upphört
NYNÄSHAMN – AA Ankargruppen kvinno-mötet
torsdagar upphört
OSKARSHAMN – AA Oskarshamnsgruppen nytt
möte lördag kl 11.00
OXELÖSUND – AA Fyrengruppen torsdags-mötet
ny starttid kl 18.00
PITEÅ – AA Piteågruppen lördagsmötet upp-hört.
Nytt möte söndag kl 19.00 (ÖM). Ny mötesadress
Annelundsgården Månskensgatan 50.
RONNEBY- AA Ronnebygruppen nytt möte lördag
kl 10.00. Lördag kl 16.00 upphör.
SANDVIKEN - AA Bruksgruppen nytt tfnnr
073-6140444
SMÖGEN – AA Smögengruppen kvinnomötet flyttat
till torsdag kl 19.00
STORUMAN – AA Storumangruppen nytt tfnnr
070-3813942
SÖDERTÄLJE – AA Centrumgruppen nytt möte
lördag kl 22.00
TINGSRYD – AA Nya Tingsrydsgruppen ny
mötesadress Tingmålavägen 3 (källaren på gaveln).
Nytt möte måndag och torsdag kl 19.00 (ÖM=1:a
tor/månaden). Onsdagsmötet upphört
TOMELILLA – AA Tomelillagruppen fredags-mötet
kl 19.00 upphör
TRELLEBORG – AA Trelleborgsgruppen nya möten
tisdag och torsdag kl 12.00 samt lördag kl 19.00
TÖREBODA – AA Törebodagruppen nytt möte
onsdag kl 12.00; ÖM=sista sön/månaden
VÄSTERVIK – AA Västerviksgruppen torsdagsmötena upphör.
VÄSTERÅS – YPAA, Unga i AA ny mötesadress
Ritargatan 2. Nytt möte (ÖM) fredag kl 17.30
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VÄXJÖ – AA Växjögruppen söndagsmötet kl 14.00
upphört
ÄNGELHOLM – AA Ängelholmsgruppen
torsdagsmötet ny starttid 18.30
ÖSTERSUND – AA Östersundsgruppen
lördagsmötet ny starttid 14.00; nytt kvinnomöte
söndag kl 14.00
STOCKHOLMGRUPPER
Farsta - AA Farstagruppen måndagsmötet är slutet
möte; onsdagsmötet ny starttid 19.00 (ÖM)
Farsta – AA Kastanjegruppen onsdagsmötet upphört
Fruängen – AA Fruängsgruppen nytt möte onsdag kl
17.30 (ÖM)
Haninge – AA Handen ny möteslokal Eskilsv. 67
(Hyresgästföreningens lokal), nytt möte fredag kl
19.00 (ÖM) och söndag kl 17.00
Lidingö – AA Floragruppen nytt möte lördag kl 10.00
Tallkrogen - AA Tallkrogsgruppen nytt möte söndag kl
12.00 (kvinnomöte)
Märsta – AA Tingvallagruppen söndagsmötet ny
starttid kl 19.00
Nacka – AA En dag i taget-gruppen ny starttid
torsdag kl 19.00
Nacka – AA Nackagruppen torsdagsmötet upphört
Södermalm – AA Soffgruppen ny mötesadress
Björngårdsgatan 1 B (Nobba Braa&Nubbes lokaler);
nya möten onsdag och torsdag kl 19.30 (måndagsoch tisdagsmötena upphört)
Upplands Väsby – AA Väsbygruppen ny mötesadress
Industrivägen 3
Vasastan – AA Birka 24 nytt möte (ÖM) lördag kl
18.30. Talarmöte tema: Det finns en lösning.
UTOMLANDS
THAILAND/Pattaya – AA Skandinaviska gruppen ny
mötesadress Trappaya Road Soi 7.
THAILAND/Karon – AA Phuketgruppen i Karon,
lördagsmötet upphör under tiden maj-oktober.

Ä

ndringar i möteslistan?

Hjälp oss att hålla möteslistan aktuell - meddela
Servicekontoret om det har blivit några ändringar i
möteslistan.
Vi daterar upp ändringarna dagligen i möteslistan
på webben.
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FRIVILLIGA BIDRAG

Tiden 1 januari -- 24 maj 2007 har frivilliga bidrag inkommit till Servicekontoret enligt nedanstående sammanställning.

GRUPPER
ALINGSÅS- AA Alingsåsgruppen (7/2)(2/4)(15/5)
ARBOGA- AA Arbogagruppen(26/2)
BORLÄNGE- AA Borlängegruppen (30/4)
DALA JÄRNA- AA järnagruppen (5/3)
ESKILSTUNA- AA Klostergruppen(21/2)
FALSTERBO- AA Skanör/
Falsterbogruppen(1/2)(1/3)(30/4)
FJUGESTA- AA Fjugestagruppen (16/5)
GÄVLE- AA Gavlegruppen (9/2)(12/4)(8/5)
GÄVLE- AA Sinnesbrogruppen (4/4)
GÖTEBORG- AA Marklandsgruppen (9/3)
HASSELA- AA Hasselagruppen (13/2)
HELSINGBORG – AA Råå-gruppen(15/1)
HELSINGBORG- AA Öresundsgruppen(25/4)
HJO- AA Hjogruppen(26/3)
HÖGANÄS – AA Höganesgruppen(5/3)
JÄRPEN- AA Järpengruppen (24/4)
JÖNKÖPING- AA Citygruppen (24/1)(2/4)
JÖNKÖPING- AA Liljeholmsgruppen (25/4)
KARLSKRONA – AA Lyckebygruppen (17/4)
KUNGSÖR- Ett Nytt Livgruppen ( 29/1)
KUNGSBACKA- AA Västergruppen(7/5)
KUNGÄLV- AA Kungälvsgruppnen(26/3)
KLIPPAN – AA Klippagruppen 1(3)
KRISTIANSTAD- AA Hemgården(5/1)(5/3)
KVISSLEBY- AA Kivisslebygruppe(5/3)
LANDSKRONA- AA Landskronagruppen (22/3)
LINKÖPING- AA S:T Larsgruppen(10/1)1(3)(10/4)
LINKÖPING- AA Bergagruppen(2/1)
LULEÅ- AA Varvsgruppen(2/1)(1/3)(29/3)(30/4)
LUND- YPAA Själbogruppen (10/4)
LYCKEBY- AA Lyckebygruppen (13/2)
MALMO- AA Själbogruppen(16/2)
MALUNG- AA Skinnargruppen(1/2)
MARIEFRED- AA Mariefredsgruppen(2/3)
MÖLNDAL-- AA Molndalsgruppen(30/1)
NORRKÖPING – AA Borgsgruppen (27/2)
NYBRO- AA Nybrogruppen (27/4)
NYKÖPING- AA Fyrengruppen(30/4)
OLOFSTRÖM- AA Olofströmsgruppen (5/3)
OSKARSHAMN- AA Oskarshamnsgruppen(2/3)
STORUMAN- AA Storumangruppen(1/2)
SKUTSKÄR- AA Skutsärsgruppen (26/1)
SÖLVESBORG- AA Möllebacksgruppen(11/5)
VINGÅKER- AA Vingåkersgruppe(13/3)
VINSLÖV- AA Hemgården (22/3)
VÄLLINGE- AA Vällingegruppen (30/4)
VÄSTERÅS- AA Koppargruppen(2/1)
ÅHUS- AA Åhusgruppen (8/1)(29/3)
ÅRE- AA Åregruppen (11/1)

ÅSTORP/Kvidinge- AA Åstorpsgruppen(24/4)
ÄNGELHOLM- AA
Ängelholmsgruppen(24/1)(22/2)(22/5)
Stockholmsgrupper
Ankargruppen (12/3)
Brommagruppen(1/2)(2/3)(11/5)
Ekerogruppen(8/1)(8/3)
Farstagruppen (23/1)
Högdalsgruppen (27/2)(3/4)
Int.English Speaking Group(2/4)
Kistagruppen(26/1)
Kungsträdgården(16/1)(16/4)
Nackagruppen(1/3)
Maria Kvällgruppen(26/2)
Sinnesrogruppen(6/2)
Sundbybergsgruppen (12/3)(27/4)
Sollentunagruppen(8/1)(5/2)(10/4)(7/5)
Sojuzgruppen (21/5)
Nya Perspektivgruppen (3/1)(3/4)
Vallentunagruppen(2/2)
Vasagruppen (5/1)(6/2)(13/4)
Vasalunchgruppen (16/2)
Värmdögruppen(25/1)(26/2)
Åkersbergagruppen (9/5)
KRETS
Eldkretsen (11/1)
Krets2 (ÖR) (22/3)(15/5)
Krets 5 (18/4)
Krets 6 (ÖR)(7/2)(15/5)
Krets 8 (ÖR) (27/2)
Malmökretsen (4/5)
Mittkretsen(23/4)
Sydostkretsen(12/1)
REGION

Mellersta Regionen (23/4)
Nedre Norra Region (17/1)
Södra Regionen (28/2)
Östra Regionen (3/1)
UTLANDET
Spanien - AA-gruppen i Fuengirola(10/2)
Thailand- Skandinaviska AA-gruppen i Pattaya (6/3)
ÖVRIGA
Curt E. (20/2)
Ola F. (18/5)
Rolf J. (3/4)
Jan M. (30/1)
Östen N. (23/1)
Roland S. (23/1)

