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Inbjudan till Servicekonferensen 2014

Inbjudan till alla deltagare på AA i Sveriges tjugotredje servicekonferens.
Servicekonferensen kommer att hållas 4-6 april 2014 på Park Inn, Solna.
Temat för Servicekonferensen: Föra budskapet vidare genom service

Förslag till dagordning 23:e Servicekonferensen

Fredag den 4 april - Kl 14.00
§ 1 Förtroenderådet hälsar välkommen
och öppnar 23:e Servicekonferensen. De
Tolv Traditionerna, Ingressen samt de Tolv
Koncepten läses.
§ 2 Fortsatt ledning av Konferensen överlämnas
till konferensordföranden. Riktlinjerna för
Konferensen samt Urkunden läses.
§ 3 a) Inbjudna gäster hälsas välkomna
b) Konferensdeltagarna presenterar sig
c) Genomgång av röst- och beslutsförfarande
d) Justering av röstlängd samt deltagarförteckning
§ 4 a) Godkännande av kallelse samt
dagordning
b) Val av två justeringsmän att jämte
ordförande justera protokollet
c) Val av två rösträknare

§ 10 Genomgång av fredagens arbetsuppgifter
till de olika utskotten:
* Konferensens tema: Föra budskapet vidare
genom service
* Motionerna
* Att nå flera lidande alkoholister via
telejouren
* Koncept 5-8
Utskottsarbetet påbörjas, avrapportering i
plenum på söndag.
Lördag den 5 april - Kl 09.00
§ 11 a) Ekonomisk redovisning inkl styrelsens
verksamhetsberättelse
b) Revisorerna har ordet
§ 12 a) Beslut av arrangör och tema
för Landsmötet 2015
b) Val av ledamöter i Förtroenderådet samt
Nordisk och Världsservicedelegat

§ 6 Övriga frågor anmäles. Inlämnas skriftligt
till sekreteraren senast fredag kl 16.00.

§ 13 Nulägesinformation:
* FR och dess kommittéer
* Internationella delegater
* Styrelsen för föreningen AA i Sverige
* Bulletinen
* Servicekontoret
* Ag ÖS (Arbetsgruppen för Översyn av central
Service)

§ 7 Konferensens huvudtema: Föra budskapet
vidare genom service. Talare: Dan N Presidiet

§ 14 Presentation av telefonjourens praktiska
arbete. Fortsatt arbete i utskotten

§ 8 a) Namnförslag till ordförande, vice
ordförande, sekreterare och vice sekreterare
till 24:e Servicekonferensen (val § 16 a)
b) Förslag till huvudtema för den 24:e Servicekonferensen (val § 16 b)
c) Förslag till arrangör av Landsmötet 2015
Nedre Norra Regionen föreslagen
(beslut § 12 a)
d) Namnförslag: (val § 12 b)
Ledamot till FR från följande regioner
Övre Norra , Mellersta, Östra och Västra
Världsservicedelegat 1st.
Nordisk Delegat 1 st.

Söndag den 6 april - Kl 09.00
§ 15 Presentation av utskottens arbete samt
beslut och uttalanden av Konferensen

§ 5 Godkännande av protokoll från SK 2013

§ 9 Verksamhetsrapporter 2013
a) Regionerna
b) Förtroenderådet inkl kommittéerna
c) Internationella delegater
d) Bulletinen

§ 16 a) Val av ordförande, vice ordförande,
sekreterare och vice sekreterare till
24:e Servicekonferensen
b) Fastställande av huvudtema för
24:e Servicekonferensen
§ 17 Övriga frågor besvaras
§ 18 Godkännande av Förtroenderådets verksamhet för 2013
§ 19 Konferensdeltagarna uttalar sig om den
23: e Servicekonferensen
§ 20Avslutningsanförande av Förtroenderådet
OBS: Fredag och lördag hålls öppet AA-möte
kl 22.00
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Allmänt om Servicekonferensen
Resor

Delegaternas resor kommer att ersättas efter konferensens
slut. Förtroenderådet och Konferenspresidiet vill vädja om
att delegaterna håller nere kostnaderna för resor genom samåkning och utnyttjande av rabattbiljetter på tåg och flyg.

Förberedelser

För att uppnå ett effektivt utskottsarbete uppmanas delegaterna att i god tid sätta sig in i konferensmaterialet. De äldre
delegaterna bör vara förstagångsdelegaterna behjälpliga och
ge dem insikt i hur Konferensen arbetar.

Konferensledning

Presidiet, som består av Tezz E Södra Regionen Tord K Östra
regionen, Dan N Östra regionen samt Anders B Västra regionen står till förfogande för ytterligare information och frågor.
Presidiet nås via e-post:service@aa.se eller via Servicekontoret.

Arbetshäftet

Arbetshäftet, inklusive ekonomiska rapporten och bokslutet
för 2013 kommer att skickas ut den 4 mars 2014 till Konferensens deltagare.

Till Konferensen inbjuds:

• med rösträtt
* landets 21 servicedelegater
* Förtroenderådet
* 1 representant för anställda vid Servicekontoret
• utan rösträtt
* Internationella delegater
* Ledamot från styrelsen för föreningen AA i Sverige
* Representant från Bulletinen
* Auktoriserad revisor och föreningsrevisor
* Inbjudna gäster från våra grannländer
Välkomna hälsar
Konferenspresidiet och Förtroenderådet

Motioner till Servicekonferensen 2014
Motion 1 - Beslutsmotion
Vi föreslår att nuvarande personliga berättelser som inte överensstämmer med AA:s budskap ersätts med personliga berättelser enligt 5:e tradition och stora bokens budskap och syfte.
Motivering:
Vissa bryter direkt mot AA:s 5:e tradition samt det som står på sid:
55 rad 29, där det står vad som ska framgå av berättelsen.
Utveckling:
I dessa texter hänvisas personernas lösning på alkoholproblemet till
Minnesotabehandlingar och på en del ställen namnges även företagen. AA driver inga behandlingshem.
AA har inget minnesotaprogram, texterna kan på inget sätt före-
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träda AA. Det framgår inte heller hur personen i fråga skapade
sitt förhållande till gud så som det står på sid 55.
Åtgärd:
Dessa nedräknade berättelser är helt oförenliga med AA:s budskap
och har således ingenting med AA:s budskap att göra.
Därför föreslår vi att dessa byts ut mot nya som överensstämmer
med SB budskap samt 5:e tradition.
De personliga berättelserna vi föreslår byts ut är: 6-12-14-16-1718-20-21-22-23-24-26-27-28-29-31-32-34-35-36-37-38-40-41
AA-Geflegruppen

¤¤¤¤¤
Motion 2 - Beslutsmotion
Vi hemställer att: följande tillägg införes i Servicehandboken.
Att: Alla som väljes till tjänare i central service bör ha gjort
AA:s 12 steg med en sponsor som själv har gjort stegen enligt Stora Boken. Vi hänvisar till Stora Boken Sid 177:”Men
självklart ……..
Nybörjargruppen i Helsingborg

¤¤¤¤¤
Motion 3 - Beslutsmotion
Jag har varit med på de 3 senaste servicekonferenserna, vilket
har varit både lärorikt och givande på många sätt. Dock har
jag noterat en viss förvirring för en del av oss när det gäller
dagordningen. På regionmöten, kretsmöten, praktiska möten i gruppen använder vi oss av samma typ av dagordning
med punkten ”övriga frågor” där församlingen i respektive
möte förväntas fundera och ev. uttala sig om dessa frågor. En
viss förvirring uppstår då på servicekonferensen när ”övriga
frågor” tycks vända sig enbart till förtroenderådet. Det har
jag i sig inget problem med, men då bör detta framgå.
Förslag:
att punkten ”övriga frågor” tas bort så att inte sk. ”Polsk
riksdag” uppstår kring frågor som kanske borde varit en

motion t.ex.. Alternativt:
att: punkten ”övriga frågor” ändras till ”övriga frågortill förtroenderådet”.
Eller
att: Punkten ”övriga frågor” står kvar men, då ska dessa delas
ut till utskotten för behandling och redovisas som vanligt
tillsammans med motionerna.
Nedre norra regionen genom: Lasse S
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Ekonomi 2013

Motion 4 - Beslutsmotion

AA:s Centrala ekonomi är fortsatt stabil och
likviditeten är god.

Bakgrund
Det händer ofta och naturligt att frågeställningar av policy- eller annan principell karaktär uppstår under pågående
Servicekonferens. Det har varit oklart huruvida dessa frågor
ska behandlas eller inte, och därför kommer de inte med i
konferensprotokollet och glöms bort.
Vi önskar ett tydliggorande av förfaringssättet när denna typ
av frågor uppstår. Vår motion hemställer till Servicekonferensen:

Under 2013 inkom det 1 181 652 kr i Frivilliga bidrag.
Vi sålde litteratur för 1 440 562 kr. Det vi sålde hade
vi köpt in för 387 463 kr..
De frivilliga bidragen har glädjande nog ökat från 2012
med 45 678 kr. medan försäljningsnettot minskat
med ca10 000 kr

att
övriga frågor kan ställas till Förtroenderådet eller
till Konferensen för besvarande och eventuella beslut

Året slutade med ett underskott på 40 820 kr.
Underskottet beror helt på att vi bytte telefonisystem
hösten 2013.

att
dessa frågor behandlas under Konferensen och om
möjligt besvaras eller beslutas under Konferensen

Med det nya telefonisystemet finns det möjligheter
att utöka Telejouren till fler orter i landet.

att
om dessa frågor inte med önskad enighet kan besvaras, eller till sin natur kräver mer utredning, skall de tas
upp som en motion på nästkornrnande Konferens

Mer information kommer på hemsidan så fort
bokslutet för 2013 är klart

Servicedelegaterna i Östra regionen

Stora Boken 75 år

¤¤¤¤¤

AA World Services Inc, har beslutat ge ut en jubileumsutgåva av Stora Boken. Utgåvan kommer att
vara en trogen kopia av den första utgåvan både
Problemet: Läs bilaga 2 Handlingsplanen, om vår tidigare
komplexa historia som lede fram till handlingsplanen 2003 till innehåll och utseende. Den kommer att börja
säljas i april 2014. Jubileumsutgåvan kommer en•
Att nå flera alkoholister i samhället
dast att publiceras på Engelska.
Motion 5 - Diskussionsmotion

•
•

Stabila och kunniga AA-grupper
Enig och duglig serviceorganisation

Servicekontoret har gjort en beställning från
AAWS på 200 ex. Vi räknar med att ha dem här i
Att det kommer allt färre alkoholister till AA, fler och fler
april eller maj beroende på transporttiden.
grupper lägger ner, svårigheten att hitta dugliga medlemmar till service på lägre nivå ”krets, region, förtroenderå- Ni kan försäkra er om exemplar genom att göra
det”.
en förhandsbeställning till service@aa.se
Vi föreslår ATT:
Förtroenderådets informationskommitté tillsätter en arbetskommitté
Genomföra vare år ett återkommande seminarium på temat
Vår gemensamma välfärd.
Alla Servicedelegater, GSR och övriga intresserade i mån av
plats ska kunna deltaga.
Vi jobbar i små grupper med aktuella frågor utifrån våra
traditioner och koncept.
Att Servicedelegat och GSR sen har ansvar att föra detta ut
till grupperna.
Abrahamsbergs gruppen

Under 2013 såldes 4003 ex av Stora Boken i Sverige.
De senaste 10 åren har det sålts ca 40 000 ex av Stora
Boken till det kommer ca 1200 pocket/år.
Den första upplagan av Stora Boken på svenska
trycktes 1974 i 2 000 exemplar och det tog ca 10 år
att sälja dessa.Ni kan läsa mer om detta i AA:s historia
i Sverige.
I världen har det sålts nästan 40 miljoner exemplar av
Stora Boken sedan 1939.
Kongressbiblioteket i USA utsåg 2012 Stora Boken
till en av 88 ”Books that Shaped America”

Servicebladet

Nr 1/2014 sid 4

AA:s Internationella Konvent
den 2 - 5 juli 2015 iAtlanta, Georgia, USA
Världskonventet 2015 i Atlanta har temat "80 Years - Happy, Joyous and Free." AA-medlemmar
från hela världen samlas för att fira att AA funnits i 80 år. Detta görs bland annat genom stormöten
(ca 50000 personer) som hålls fredag kväll, lördag kväll och söndag förmiddag i Georgia Dome. En
mycket stor mängd möten, schemalagda eller informella, kommer också att hållas både i Georgia
World Congress Center och på lokala hotell. Även Al-Anon kommer att delta i konventet med ett
stort antal möten.
Förtroenderådet har, uppdragit åt våra WSD (Världsservicedelegater) att i samråd med Servicekontoret undersöka möjligheten om en gemensam resa för intresserade. Intresseanmälan att delta i
denna resa görs via mejladressen service@aa.se

Landsmöte 1-3 augusti 2014 i Skellefteå
Övre Norra Regionen inbjuder till årets landsmöte. Alla medlemmar är varmt välkomna till tre
dagars gemenskap med blivande och gamla AA vänner från hela Sverige. Som vanligt kommer
även Al-anon att ha möten. Ta med nykomlingar så de får känna att AA är mer än gruppen.
Utöver möten får ni möjlighet att träffa och prata med Förtroenderådet, Bulletinredaktionen,
Internationella delegater. Informationskommittén m.fl. i Central service samt personalen på Servicekontoret.

Bulletinenprenumeration

Utgivningsplan

Första veckan i februari kommer årets första Servicebladet utkommer med fyra nummer per
nummer av Bulletinen mötet mellan mötena.
år med följande huvudinnehåll:
Nr 1 - januari
Vill gruppen eller någon i gruppen bli prenume- * motioner och övrig information inför Servicerant.
konferensen
• Betala in prenumerationsavgiften 160 kr. på
Nr 2 - maj
PlusGirokonto 70 94 25-3.
* sammandrag av Servicekonferensens viktigaste
• Glöm inte skriva namn och adress dit Bulletibesluten
nen ska skickas.
* redovisning av inkomna frivilliga bidrag
• Prenumerationen gäller för 1 år, dvs 6 numNr 3 - september
mer framåt räknat från inbetalningsdatum.
* viktiga datum m m inför kommande Servicekonferens
Servicekontoret vädjar återigen till grup- * redovisning av inkomna frivilliga bidrag
per, kretsar och regioner
Nr 4 - november/december
* aktuell information från servicemötet och AA i
Anmäl in:
övrigt
* adressändringar.
* redovisning av inkomna frivilliga bidrag
* ändringar i möteslistan.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
* om gruppen, kretsen läggs ner.
* om telefonnummer eller mailadresser ändras
Personalen på servicekontoret tackar
eller inte längre används.
hela AA-rörelsen för ett gott samarbete
till Servicekontoret, helst till service@aa.se

under 2013.

