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Servicekonferensen 2013
Sammanfattning av konferensens viktigaste beslut
Protokollet från Servicekonferensen finns inlagd på vår hemsida
www.aa.se under fliken ”För medlemmar”.

fram tjänare och att förklara 60-30-10 principen i sjunde traditionen.
En avgörande anledning till detta är att många
AA-medlemmar inte inser omfattningen av
vår servicestruktur.
Konferensen är AA i Sveriges samlade Ett enkelt sätt att visa, och skapa nyfikenhet
gruppsamvete i frågor som berör AA för, vår servicestruktur skulle vara att ta fram
en plansch som visar vår organisation.
som helhet.
Årets Servicekonferens hölls 12- 14april.
Plats: Park Inn, Solna.
Konferensenshuvudtema:
Rotation AA:s puls.

AA-grupperna i hela landet representeras Denna plansch skall sedan skickas till ALLA
AA-grupper och i fortsättningen ingå i startav regionernas valda servicedelegater.
paketet för nya AA-grupper.
På konferensen deltog:
Min beslutsmotion är;
* Med rösträtt:
- 19 servicedelegater
Att servicekonferensen fattar beslut om att
- 6 FR-ledamöter
ge förtroenderådet i uppdrag att ta fram en
- 1 Anställd vid Servicekontoret
plansch med den strukturbild som finns på
* Utan rösträtt:
flik 3 i Servicehandboken för distribution till
- 1 Bulletinenredaktionen
- 2 Gäster från AA Norge och Danmark ALLA AA-grupper.
Lämpligen i samma format som planscherna
- 2 Världsservicedelegater
med stegen och traditionerna.
- 2 Nordiskadelegater
- 1 Styrelseledamot
Per S. Traditionsgruppen
Landsmöte 2014
Servicekonferensens beslut:
Norra Regionen som tackat ja till att
Motionen avslogs enhälligt
stå som arrangör, valdes enhälligt. Tema
”Föra budskapet vidare genom service”
¤¤¤¤¤
Motion 2 - Beslutsmotion
Rapporter
AA Guidelines Internet
Samtliga rapporter godkändes.
En uppdaterad version av AA Guidelines Internet finns att ladda ner från
www.aa.org. Dessa guidelines publiceras
Motion 1 - Beslutsmotion
av GSO och representerar delade erfaBeslutsmotion avseende plansch med AA:s renheter från grupper, service areas och
servicestruktur
General Service Conference och tjänar
som vägledning utifrån AA:s traditioner.
På ALLA nivåer inom vår gemenskap fö- AA Guidelines syfte är att bidra till välrekommer det svårigheter både med att få informerade gruppsamveten inom AA.

Motioner
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¤¤¤¤¤
Rubricerad AA Guideline handlar om AA:s TradiMotion 4 - Beslutsmotion
tioner och Internet. I denna Guideline finns bland
annat kloka erfarenheter kring sociala medier, t ex Drogs tillbaka av motionärerna
Facebook, och anonymitetsprincipen. Eftersom AA-Gefle, Hur det fungerar gruppen Gävle
det även i Sverige råder delade meningar om hur
¤¤¤¤¤
vi förhåller oss i dessa media, anser vi det angeläMotion 5 - Diskussionsmotion
get att dessa Guidelines översätts till svenska och
Motion till Servicekonferensen 2013
blir en del i den svenska Servicehandboken.

Vi föreslår:
att Servicekonferensen 2013 ger Förtroenderådet
i uppdrag att översätta dessa Guidelines till
svenska och låter dem ingå som en rekommendation i Servicehandboken.

AA-Gefle har en önskan att Stora boken som ljudfil mp3 ska finnas för gratis nedladdning på nätet
hos servicekontoret www.aa.se och givetvis hos
dom grupper som vill och har en hemsida.

AA gruppen Spisen
Motionen stöds av
Dalakretsen och Mellerst Regionen

Utskott 3:
Utskottet diskuterade motionen utifrån möjligheterna att lägga ut Stora boken som ljudfil. Det
kommer att vara komplicerat att få tillstånd från
GSO till detta med hänsyn till copy-right. Dessutom kan kostnaderna bli mycket stora, dels att
lägga upp boken och dels för bortfallna intäkter
genom försäljningen av Stora boken vilket utgör
c:a hälften av all bokför-säljning.

Vi tror att det kommer att öka försäljningen
av boken Anonyma Alkoholister, vi vet också att
Servicedelegaterna i Östra Regionen
Björn P, Ronald F, Dan N, Ray L, Tord K, Janne J, många ännu lidande har tillgång till internet. En
notis bör också göras där filen ev. kommer att finStig N, Staffan B, Hans E
nas för nedladdning som påvisar att Stora Boken
krävs för att man tillsammans med sin sponsor
Servicekonferensens beslut:
ska kunna förstå stegarbetet och studera densamAtt bifalla motionen enhälligt.
ma Stora Boken kommer därmed att säljas i fler
¤¤¤¤¤
ex. Och alla vet ju att det helt enkelt inte går att
Motion 3 - Beslutsmotion
”lyssna sig frisk”.
Motion till Servicekonferensen 2013
Vi föreslår att det tas fram en lyssnarvariant av
Mvh AA-Gefle
Bulletinen.
Motionen stöds av Gästrikekretsen och
Mellersta Regionen
För många AA medlemmar är Bulletinen en väl
fungerande variant av möte mellan mötena. För
Utskottens synpunkter
vissa medlemmar som har svårt att ta sig till möten kanske det enda sättet att komma i kontakt
Utskott 1:
med gemenskapen.
Ej tillåtet enligt Copyrightregler.
Blinda medlemmar, medlemmar med nedsatt syn Utskottet tror inte att detta kommer att öka förliksom våra medlemmar med lässvårigheter har säljningen av Stora Boken.
ofta mycket svårt att läsa våra texter.
Utskott 2:
Vi föreslår därför att servicekonferensen ger för- Upphovsrättsliga hinder. Finns redan som ljudbok
troenderådet i uppdrag att se över möjligheterna att köpa. Finns inget belägg att fler böcker säljs
eller att fler lidande alkoholister nås.
att ta fram en lyssnarversion av bulletinen.

Servicekonferensens beslut:
Att bifalla motionen med 15 röster för och 11
röster mot
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Utskott 4:
Servicedelegaterna i Östra Regionen
Vi skulle gärna vilja men vi tror inte att vi får pga. Björn P, Ronald F, Dan N, Ray L, Tord K, Janne J,
copyrightregler. Om det vore tillåtet skulle filen Stig N, Staffan B, Hans E
redan finnas i USA.
Utskottens synpunkter
¤¤¤¤¤
Motion 6 - Diskussionsmotion
Utskott 1:
Diskussionsmotion till SK 2013
Viktigt att Servicehandbokens rekommendationer följs.
Att välja rätt tjänare i AA
Föreslagna tjänare måste vara väl insatta i vad
uppdraget innebär, väl insatt i AA:s struktur, hur
Koncept 9 understryker vikten av att välja goda tjä- mycket tid som måste tas i anspråk m.m. Bättre
nare: ”Goda ledare för vår service i förening med att ha en vakant plats hellre än att välja tjänare
kloka och lämpliga metoder för att välja dem är på som inte är lämpliga. Rekommenderar att aldrig
alla nivåer oundgängliga för vår framtida verksam- välja vid sittande möte.
het och trygghet”.
Utskott 2:
Koncept 11 understryker vidare vikten av grundlig- Finns redan i Servicehandboken och koncepten.
het: “Grundliga diskussioner, noggranna undersök- Finns inte behov för fler skrifter. Jobba för att det
ningar, intervjuförfaranden, vägra att godta lättvin- blir fler kunniga grupper.
diga rekommendationer…”. ”
Alla frestelser att hasta eller att kasta fram icke geUtskott 3:
nomtänkta förslag måste alltid ståndaktigt motstås”. Beroende på vilket tjänaruppdrag som personerna
skall väljas till så kan förfarandet vara olika. När
Valet av tjänare i service sker på många olika sätt det gäller uppdrag inom krets och region rekominom gemenskapen. Ibland görs det omsorgsfullt, menderar vi att personer som skall väjas lämnar
men allt oftare sker det lite lättvindligt, även på mötet tillfälligt när omröstningen äger rum. På
krets- och regionnivå. Personer presenterar sig vid detta sätt kan man säkerställa att alla synpunkter
mötet och på stående fot fattar gruppsamvetet ett kommer fram. Vi rekommenderar FR att se över
beslut att välja vederbörande. Även om några tvekar beskrivningarna i servicehanboken hur val och
är det synnerligen känsligt att ifrågasätta lämplighe- nomineringar bör gå till.
ten med personen närvarande i rummet.
Utskott 4:
Vikten av att hitta rätt människor för våra service- Det är viktigt att tydliggöra uppdragets omfattuppgifter ska inte underskattas. Det handlar både om ning (arbetsbeskrivning) när man söker tjänare.
individens bästa och gemenskapens bästa. Principer Likaså att kandidater lämnar en personpresentaska gå före personer. Vore det inte därför önskvärt tion med serviceerfarenheter inom AA, egna eratt rekommendera att personer som är föreslagna till farenheter av stegarbetet och personlig civil komett serviceuppdrag får lämna rummet innan ett be- petens, helst i förväg så att grupperna kan ta del
slut fattas? Så att gruppsamvetet kan diskutera prin- av den; att personen presenterar sig på mötet och
cip före person och förhoppningsvis uppnå större svarar på frågor.
enighet, vilket kan vara en omöjlighet med personen
närvarande.
Vi föreslår:
att Servicekonferensen diskuterar denna fråga och
om möjligt uttalar en rekommendation till gemenskapen beträffande hur vi väljer tjänare i enlighet
med konceptens andemening.
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Konferensens tema: Rotation; AA:s Puls

Utskott 1:
Viktigt att rotationsprincipen följs.
Än mer viktigt är att de som roterar ut delar med
sig av sin erfarenhet till de som tar över.
Utskott 2:
Kommentar: Rotation ger AA och individen ny
energi. Ger möjlighet till tillfrisknande och rotationen ger nya möjligheten. Risk för maktutövning. Grupper utan rotation blir sjuka eller slöa
grupper. Breddar kunskapsbasen fler blir kunniga
i grupperna.
Viktigt att grupperna använder broschyren Gruppen där allting börjar… kontinuerligt.
Utskott 3:
”Stillastående kan vara en tillbakagång”, att inte
våga förändringar leder inte framåt. Personer som
roterar ut kan ta andra uppdrag inom servicestrukturen. Kunskapen skall tas tillvara.
Utskott 4:
De största hoten inom AA är koncentration av
makt och pengar (Bill W). Nytt friskt blod i servicestrukturen garanterar att vi inte stagnerar eller slås sönder inifrån. Genom rotations-principen
förvaltar vi AA:s arv och för det vidare till nästa
tjänare. Jag roterar in för att växa och tjäna AA
och roterar ut för att låta andra växa. Som utroterande tjänare ska jag hjälpa den nytillträdande in i
sitt uppdrag. Samtidigt ger det mig att växa vidare
i nytt tjänande. Rotationsprincipen är en garant
för tillväxten i AA.
Att tjäna på central nivå kräver kunskap och erfarenheter man fått genom att ha tjänat på andra
nivåer innan.
Tillämpa kunskaperna i VGV i gruppen genom
att ha regelbundna arbetsmöten och grupp-samvetsmöten (på ordinarie mötestid) för att tydliggöra hur gruppen och AA fungerar.
Alla grupper har inte förutsättningar att tillämpa
rotationsprincipen men bör sträva mot att uppnå
principen.
Att tjäna är ett ansvar som innebär att man fullföljer uppdraget.
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Övrigt utskottsarbete
Hur får vi YPAA att bli mer delaktiga i vår
servicestruktur?
Utskott 1:
Använd YPAA till det de är bra på, exempelvis
informera om AA till jämngamla, lättare för ungdomar att identifiera sig.
Utskott 2:
Kommentar: Vara välkomnande, uppmuntrandeta
med fika så frön. acceptera ungdomliga uttryck.
Få unga att stanna och bli involverade. Händer
mycket i livet. Barn jobb mm. Tänka på unga vid
konvent ex. presidiet. Unga blir äldre. Bjuda in talare till Servicekonferens. Aktivera och uppmuntra till OI. Introducera i AA:s tolv steg. Lyssna på
YPAA/unga vad de vill.
Utskott 3:
FR bör inbjuda YPAA till SK för att känna delaktighet i AA:s arbete. YPAA bör vara mycket lämpliga att ingå i informations kommittéer.
Utskott 4:
Ge dem chansen, släpp in de unga. Deras energi
är vitaliserande för AA.
De unga är AA:s framtid och säkrar vår framtid.
Dela med oss av erfarenheter och förmedla attraktionskraften i att göra service. Vår uppfattning
är att de vill vara delaktiga i “hela AA”.
Se Servicehandboken, flik 4 sid 1.
Hur får vi mer kvinnlig representation i vår
servicestruktur?
Utskott 1:
Sponsra fler kvinnor till tjänaruppdrag på krets/
regionnivå. Ta tillvara på intresset för tjänar-uppdrag som säkerligen finns bland kvinnor. Sponsring bör göras kvinna/kvinna.
Utskott 2:
Kvinnor behöver sponsra in kvinnor uppmuntra,
fråga föreslå. Vid alla konvent öppning avslutning
unga gamla kvinnor män. Väljer grupper kvinnliga GSR. Underlätta för alla att ha uppdrag.
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Utskott 3:
Blir de tillfrågade? FRNK bör framhålla att kvinnor bör söka till uppdrag i central service i samband med utlysande av lediga serviceuppdrag.
Det åligger SD att när de är ute och informerar
om VGV samtidigt uppmana kvinnor att anmäla
intresse för serviceuppdrag.
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sin del av ansvaret att sponsra dem som fortfarande lider; endast så länge vi tar ansvar för tillväxt
och integritet för vår grupp och för aktiviteter i
kretsar och regioner och AA som helhet.

Det är genom att ta detta ansvar som vi får sann
frihet och finner varaktig tillfredsställelse i våra
liv. AA har gett oss valfriheten att dricka eller
inte, och därmed gett oss friheten att ta vårt anUtskott 4:
svar. När vi tar ansvar för oss själva, kan vi också ta
Det är ingen skillnad mellan kvinnor och män ansvar för vår del i AA, och om vi inte gladeligen
vad gäller tillfrisknandet i AA eller tillägnandet av tar detta ansvar så accepterar vi att vi kan komma
de tre legaten. Rätt person på rätt plats är inte att förlora AA.”
en könsfråga. Det är också en fråga om att hitta
och sponsra in medlemmar i service, kvinnor som Dr Jack Norris, vän till AA.
män, och sprida glädjen och nyttan i att tjäna i
service. Med sannolikhet kommer antalet kvinnor Den relativa framgången AA haft under de femi service att öka framöver i och med att allt fler tio år vi funnits i Sverige, får inte leda oss till en
kvinnor hittar lösningen i AA.
rofylld självbelåtenhet som hindrar oss från att se
omfattningen av det jobb som återstår.
I Sverige finns uppåt 100 000 alkoholister som
Hur för vi budskapet vidare; Torontodeklaratio- kan, vill och är beredda att tillfriskna - om de bara
nen; ”Varhelst, närhelst någon ber om hjälp…”
visste hur de skulle göra!
Vi kan nå dem genom att samarbeta och skapa
Utskott 1:
relationer med de professionella som träffar dessa
Dela med mig av hur det var tidigare, hur det är människor.
idag. Aktivt informera om AA. Sponsra in nykomlingar. Det jag fått i programmet vill jag ge tillbaks
till andra.
Koncept 1-4
Utskott 1 – koncept 1
Utskott 2:
Varje land/grupp är självstyrande. Tolv koncept
Kommentar: Service görs av någon annan. ”risken för service ej anpassad till dagens verklighet.
är att någon annan blir nykter” Service görs av
dem som önskar fortsätta vara nyktra.
Utskott 2 – koncept 2
Kommentar: Aktiva röst och fungerande samvete.
Utskott 3:
Viktigt med förtroendefull kommunikat-ion melGenom offentlig information på skolor, högsko- lan olika leden. Utskottet anser att svenska Servilor, universitet, sjukhus, avgiftningar, Polisen, kyr- cekonferensen följer tanken med konceptet. Inget
kor, kommunala förvaltningar, arbetsplatser o.s.v. led har ensidigt makt över annat led. AA:s steg
Plugg in annonser, lägga ut Bulletinen på strate- och traditioner ska bevaras. Grupperna behöver
giska platser. Ta hand om nykomlingar. ”Föregå service som beslutas via Servicekonferens och
med gott exempel”.
verkställs av FR.
Utskott 4:
Från konventboken vid Toronto-konventet 1965

Utskott 3 – koncept 3
Vi är betrodda tjänare. Detta medför att vi måste
kunna fatta beslut som går uppdragsgivaren emot,
”...vi måste komma ihåg att AA kommer att vara men innebär det bästa för AA. Återrapporteringstarkt; endast så länge var och en av oss av fri vilja en till uppdragsgivaren är därför mycket viktig.
och med hela vårt hjärta ger bort det vi fått till en
annan person; endast så länge var och en av oss tar
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Utskott 4 – koncept 4
Se Servicehandboken flik 0, sid 8. Vi tillämpar
principen om medbestämmande genom AA:s hela
serviceorganisation, dvs tjänare och uppdragsgivare har medbestämmande i beslutsprocessen i
proportion till det ansvar som var och en har i
sammanhanget.
Godkännande av Förtroenderådets verksamhet
för 2012
Servicekonferensen beslutar godkänna Förtroenderådets verksamhet för 2012.
Nästa Servicekonferens 11-13 april 2014
Till presidiet för den 23:dje Servicekonfernsen
Valdes enligt följande (26 röster av 26 inkom):
Ordförande: Tezz E Södra Regionen
Vice ordförande: Dan N Östra Regionen
Sekreterare: Tord K Östra Regionen
Vice. Sekreterare: Anders B Västra Regionen
Suppleant: Lars S Nedre Norra Regionen
Huvudtema för 23:dje Servicekonferensen
Föra budskapet vidare genom service
Den 22:a konferensen var den andra som genomförts helt enligt de nya riktlinjerna beslutade
på Servicekonferenserna 2010 och 2011.
Samtliga konferensdeltagare ger Presidiet en
eloge för väl genomförd konferens.
Fullständiga konferenshandlingar
Finns att läsa på www.aa.se under fliken För medlemmar, de går också att beställa från Servicekontoret, service@aa.se
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Nomineringskommittén informerar
Temat för året är: Rotation, AA:s puls. Rotationen inom AA innebär att vi ständigt söker medlemmar som är intresserade av att göra service.
Till Central service söker vi nu medlemmar i
Informationskommttén (FRIK) och Litteraturkommittén (FRLK). Dessutom saknas representanter från Övre Norra och Västra regionerna i
Nomineringskommittén. Till nästa års servicekonferens behöver vi förslag till en representant
från Västra Regionen i Förtroenderådet.
Om du är intresserad av att jobba i central service kan du följa dessa råd:
•
Skriv ned en presentation av dig själv.
Hur lång tid du har i AA, den service du gjort
tidigare samt om din utbildning/yrkeserfarenhet
och hur du tror att du kan bidra till arbetet i
kommittén.
•
Berätta att du är intresserad på ett praktiskt möte i din hemgrupp
•
Följ med och presentera dig på ett kretsmöte och på ett regionmöte
•
Om ditt namn stöds skickar regionen in
namnförslagen och din presentation till Servicekontoret som lämnar den till Förtroenderådet.
Det är Förtroenderådet som väljer in ledamöter
i de olika kommittéerna samt i styrelsen för Föreningen AA i Sverige.
Det kan också förekomma att du, innan du blir
invald, bjuds in till ett möte med den kommittésom du är intresserad av, för att lära känna varandra och få en insyn i hur kommittén arbetar.
Vill du veta mer om kommitténs arbete innan
du anmäler ditt intresse, kan du maila Servicekontoret så ser de till att någon från kommittén
kontaktar dig och berättar mer och svarar på
dina frågor.

Inbetalning av frivilliga bidrag
ÄNDRINGAR I MÖTESLISTAN

För att hålla möteslistan så aktuell som möjligt
är det viktigt att ändringar meddelas till Servicekontoret.
Vänligen mejla in ändringarna på adressen:
service@aa.se

För att underlätta den fortsatta rationaliseringen
vid Servicekontoret är vi tacksamma om ni:
* sätter in beloppet på vårt PlusGirokonto
70 94 25-3
* på talongen klart ange för vilken inbetalningen
avses (exempelvis gruppnamnet)

Servicebladet
FRIVILLIGA BIDRAG
Under tiden 1 december 2012– 30 april 2013
har frivilliga bidrag inkommit till Servicekontoret
enligt nedanstående sammanställning.
GRUPPER
Anderslöv – AA Anderslövsgruppen (29/1)
Arbrå – AA traditionsgruppen (26/3)(18/4)
Avesta – AA Avestagruppen (7/1)(11/3)
Bankeryd- AA Habogruppen (11/12)
Boden- AA Bodengruppen (28/3)
Borlänge – AA Hagagruppen (22/1)
Borlänge –AA Storabokengruppen (4/1)
Borås – AA Boråsgruppen(5/3)
Brunflo – AA Brunflogruppen (20/3)
Eskilstuna – AA Södergruppen (28/1)
Fagersta – AA Fagerstagruppen (3/12)(8/1)
(13/2)(10/4)
Falsterbo – AA Skanör/Falsterbogruppen (10/12)
(25/2)
Falun – Slätta/Herhagsgruppen (8/4)
Gävle AA Gavlegruppen (2/4)
Gävle – AA Sätragruppen(21/1)
Göteborg – AA Centrumgruppen(5/12)
Göteborg – AA Hagagruppen(14/1)(27/3)
Göteborg – AA Marklandsgruppen(8/1)
Göteborg – AA Oscar Fredriksgruppen(11/3)
(17/4)
Göteborg – YPAA(10/9)
Halmstad – AA Tylögruppen(21/12)(24/1)
(21/2)(21/3)(24/4)
Helsingborg – AA Öresundsgruppen (3/12)(8/3)
Helsingborg- AA Centrumgruppen (18/3)
Hemse-AA(22/3)(19/4)
Höganäs –AA Höganäsgruppen(14/2)
Höllviken – AA Höllvikengruppen(9/1)(11/2)
(11/3)(9/4)
Höör – AA Höörsgruppen(28/12)
Jönköping AA Citygruppen (7/12)(26/4)
Karlstad – AA Herrhagsgruppen (20/3)(19/4)
Karlstad – AA Lunchgruppen Norrstrand
(17/12)(4/3)
Karlstad – AA Milleniumgruppen (11/1)
Karlstad- AA Söndagsgruppen (25/3)
Karlskrona- AA Karlskronagruppen (3/4)(24/4)
Karlskrona – AA Lyckebygruppen (29/1)
Katrineholm – AA Djulögruppen(2/1)(24/1)
(3/4)
Klippan – AA Klippangruppen(12/12)
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Kristianstad-AA Hemgården(26/3)
Kristianstad – AA Södra gruppen (20/3)
Kävlinge – AA Kävlingegruppen(25/3)
Lamholm – AA Laholmsgruppen (14/3)
Lessebo – AA Lessebogruppen (16/4)
Linköping-AA Bergagruppen (29/1)
Linköping – AA Tolvstegsgruppen (12/2)(19/3)
Ludvika – AA Ludvikagruppen(12/2)
Luleå – AA Druvangruppen(11/3)
Luleå – AA Varvsgruppen(14/1)(18/2)(15/4)
Lund – AA Centrumgruppen (3/1)
Lund – AA Själbogruppen (2/1)(4/2)(4/3)
Malmö – YPAA(29/1)
Molkom- AA Molkomsgruppen (2/1)
Norrtälje – AA Tillfrisknande med andligt
uppvaknande (18/3)
Nykvarn-AA Nykvarnsgruppen (17/12)(5/3)
Nyköping AA Gästabudsgruppen (6/2)(5/4)
Nynäshamn – AA Nynäshamnsgruppen (11/12)
Nödinge – AA Alegruppen(30/1)
Rimbo – AA Ta det lugnt (16/1)(20/3)
Sala – AA Salagruppen (7/1)(22/3)
Sandviken-AA Bruksgruppen (19/2)(26/3)
Skokloster AA Häggebygruppen (4/4)
Skövde-AA Trossen gruppen (25/3)
Smedjebacken- AA Smedjebacksgruppen (2/1)
(26/2)
Storuman – AA Storumangruppen (11/12)
Strängnäs – AA Strängnäsgruppen(14/1)(27/2)
Sundsvall-AA Skönsbergsgruppen (26/3)
Trelleborg – AA Kontinentgruppen (6/3)
Umeå – AA Tegsgruppen (28/2)
Uppsala- AA Björkbackagruppen (19/2)
Vaggeryd – AA Vaggerydsgruppen(3/12)(15/4)
Vansbro – AA Dala-Järna gruppen (13/3)
Varberg – AA Sveagruppen(3/1)(20/3)
Vingåker – AA Vingåkersgruppen (17/1)
Växjö- AA Traditionsgruppen (7/12)(3/1)(5/2)
(12/3)
Västerås – AA Hammarbygruppen(3/12)(4/2)
(3/4)
Västerås – AA Koppargruppen (6/2)(8/4)
Västerås – AA Timmermansgruppen (30/1)
Ystad – AA Ystadgruppen (5/12)(29/1)
Älvsbyn – AA Älvsbygruppen (9/1)
STOCKHOLMSGRUPPER
AA Björkengruppen(28/1)
AA Brommagruppen (10/12)
AA Bottenplanet (4/3)

Servicebladet
AA Early Bird (13/2)
AA Ekerögruppen(17/12)(25/2)
AA Farstagruppen (11/3)
AA Floragruppen (11/1)(2/4)
AA Fältgruppen Solna (5/2)
AA Handengruppen (28/1)(26/2)
AA Inre upplevelsegruppen(5/4)
AA Inre upplevelsegruppen (4/1)(12/3)29/4)
AA Int.English speaking group (28/3)
AA Kryddgårdengruppen(18/12)
AA Kungsträdsgårdsgruppen (12/2)
AA Kvinnogruppen Nacka (22/1)(28/2)(24/4)
AA Lost & Found Gay AA (18/2)(8/4)
AA Malmgårdsgruppen(10/4)
AA Mariagruppen (7/12)
AA Nya Perspektiv(28/12)(28/1)(26/3)(30/4)
AA Rågsvedsgruppen (29/4)
AA Sinnesrogruppen-Sumpan(28/12)(28/12)
(11/2)(11/2)(26/4)
AA Sinnesrogruppen(26/2)(26/2)(6/3)
AA Sofiagruppen(17/1)(20/2)
AA Sojuzgruppen (15/2)
AA Sollentunagruppen (5/2)(4/4)
AA Solnagruppen(2/4)
AA Söderledsgruppen (27/12)(5/4)
AA Till Verket västerort (30/1)(22/2)(2/4)
(29/4)
AA Vallentunagruppen(28/1)(26/3)(30/4)
AA Vasa Lunch(26/3)(2/4)(19/4)
AA Vasagruppen(7/12)(11/1)(4/4)
AA Åkersbergagruppen (6/2)(5/3)(3/4)
KRETS
AA Krets 1(17/1)(9/4)
AA Krets 2, ÖR(7/12)(14/2)(19/4)
AA Krets 4 (4/9)
AA Krets 5(19/12)(23/4)
AA Krets 7(12/2)(22/4)
AA Krets 8 (11/2)
AA Lundakretsen (11/1)(2/4)
AA Malmökretsen(10/12)(25/1)(15/4)
AA Sydostkretsen (25/2)+(25/2)
REGION
AA Södra regionen(7/12)(12/2)
AA Östra regionen (13/12)(7/1)(1/3)(25/4)
KONVENT
Herrhagsgruppen konvent (20/3)
Pekingkonvent Norrköping (23/4)
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Fuengirolagruppen(22/12)(12/2)
Nerjo Nordico (10/12)(2/1)
Torreveija (30/4)
Övrigt
Servicekontoret Hatten(12/2)(18/4)
Servicedelgater Östra regionen(18/4)
Srvicekonferens 2013 (18/4)
Okänd (12/11)(27/12)(22/3)(8/4)
Enskilda
26 privatpersoner har skickat in ett eller flera
bidrag

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Servicekontorets service under sommaren
Servicekontoret har stängt följande dagar:
8 maj från12.00 öppnar åter måndag 13 maj.
6 juni. Nationaldagen
21 juni. Midsommarafton
1 och 2 augusti. Landsmöte/Nordiskt möte.
I övrigt är kontoret öppet som vanligt.
P. g. a. semestrar kan det bli lite längre
leveranstider på litteraturbeställningar.

Personalen önskar alla en skön sommar
UTGIVNINGSPLAN

Servicebladet utkommer med fyra nummer per
år med följande huvudinnehåll:
Nr 1 - januari
* motioner och övrig information inför Servicekonferensen
* redovisning av inkomna frivilliga bidrag
Nr 2 - maj
* sammandrag av Servicekonferensens viktigaste
besluten
* redovisning av inkomna frivilliga bidrag
Nr 3 - september
* viktiga datum m m inför kommande Servicekonferens
* redovisning av inkomna frivilliga bidrag
Nr 4 - november
* aktuell information från servicemötet och AA i
övrigt
* redovisning av inkomna frivilliga bidrag

