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Inbjudan till Servicekonferensen 2018

Inbjudan till alla deltagare på AA Sveriges tjugosjunde Servicekonferens.
Servicekonferensen kommer att hållas 6-8 april 2018 på Park Inn, Solna.
Temat för Servicekonferensen: Förståelsen av Principer före Personligheter

Förslag till dagordning 27:e Servicekonferensen

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 Servicekonferensen, (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) Internationella delegater

d) Bulletinen
e) Godkännande av rapporter
§ 10. Genomgång av fredagens arbetsuppgifter
till de olika utskotten:
• FR:s förslag om ändringar/tillägg i
Servicehandboken
• Konferensens tema: Förståelsen av Principer
före Personligheter.
• Motionerna
• Att föra budskapet vidare. Trad. 5.
• 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 2019
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) Fastställa huvudtema och datum för 28:e
Servicekonferensen
c) Fastställa antal och fördelning av
servicedelegater till nästkommande
Servicekonferens

Servicebladet
§ 16 a). Övriga frågor besvaras av FR
b) Uppföljning föregående konferensbeslut
§ 17. Godkännande av Förtroenderådets verksamhet för
2017.
§ 18. Konferensdeltagarna uttalar sig om den 27:e
servicekonferensen.
§ 19. Avslutningsanförande av Förtroenderådet.

Allmänt om Servicekonferensen
OBS !!!

Servicedelegater träffas fredag kl 11.00.

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 Urban L Mellersta Regionen, Åke B
Östra Regionen, Janne J Östra Regionen samt Ida-Märtha G
Övre norra Regionen.
För ytterligare information och frågor kontakta Presidiet som
nås via e-post: service@aa.se

Arbetshäftet

Arbetshäftet, inklusive ekonomiska rapporten och bokslutet
för 2017 kommer att skickas ut den 7 mars 2018 till Konferensens deltagare.
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Ekonomi 2017
Under 2017 inkom 1 387 387 kr i bidrag från medlemmarna. Detta är 12 613 kr under budget och 74
182 kr under 2016.
Nettoförsäljningen under 2017 blev 1 307 206 kr.
2016 uppgick den till 1 059 631 kr. Under årets såldes
6 011 ex av Stora Boken (2016 = 4 490 ex) varav 3457
ex av tredje upplagan. Tyvärr fortsätter den vikande
trenden av försäljningen på övrigt AA-litteratur.
Personalstyrkan uppgick under året till 1,5 tjänster.
Under slutet av året har hyreskontraktet omförhandlats och distribution av AA-litteratur överlåtits till SibTryck. Syftet med dessa åtgärder är kostnadsbesparingar, bättre arbetsförhållanden på kontoret och för
Telejouren. En noggrann uppföljning av dessa åtgärder
kommer att ske under 2018.
2017 års resultat är 362 000 kr och är temporärt. Resultatet beror på det positiva mottagandet av tredje
upplagan av Stora Boken och kostnadsbesparingar. En
del av resultatet kommer att avsättas för kommande
extra kostnader, som t. ex. flytt av kontoret till nya
lokaler under 2019.
Under de kommande åren kommer försäljningen av
Stora Boken återgå till normala nivåer och kostnadsbesparingar blir svårare och svårare att genomföra. Det
är därför av stor vikt att alla medlemmar bidrar enligt
Sjunde Traditionen för att AA centralt ska kunna fullfölja sina uppgifter enligt Femte Traditionen.

**********************************
Alla våra angelägenheter – AA:s principer

**********************************
Nytt år nya tag

Förståelse för Principer före Personligheter blir ett
angeläget tema under hela 2018.
AA-medlemmar och besökare kommer att möta
temat på Servicekonferensen och Landsmötet. Angeläget tema att även ta till din hemmagrupp och på
AA-sammankomster som krets- och regionmöten.
Praktisera tacksamhet och ödmjukt öppna dörrar så
att fler alkoholiserade människor kan bli AA-medlemmar - med försäkran om sin anonymitet. Förtroenderådet är tacksam för allt tolftestegsarbete som
uträttas. Förtroenderådet är tacksam för de medlemmar som anonymt berättar för allmänheten om vad
AA är och inte är – så den alkoholist som lider kan
hitta till AA. Tolfte Traditionens budskap - den andliga grundval Anonyma Alkoholister välsignats med.
Ett tips är att läsa den nyligen översatta broschyren
Att förstå anonymiteten, där förtydligas vår andliga
grund i förhållande till alla våra Traditioner, dels den
personliga anonymiteten, dels för publika sammanhang och utförligt för den digitala erans kommunikationsmöjligheter.

Anmäl ändringar till service@aa.se

Vi ses på det lyckliga ödets väg
Förtroenderådet

Till Konferensen inbjuds:

med rösträtt
* landets 21 servicedelegater
* Förtroenderådet
* 1 representant för anställda vid Servicekontoret
utan rösträtt
* Internationella delegater som ej är med i Förtroenderådet
* 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

Motionerna finns även att läsa på
http://www.aa.se/medlemmar/dokument/service-

konferens

Glöm inte kolla din grupps uppgifter i möteslistan.
Fungerar mail och telefon?

