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Europaservicemötet 2019
Mötet hölls 18-20 oktotober i York. Temat var Ett oföränderligt budskap i en
föränderlig värld.
Innan mötet hade de olika ländernas
rapporter skickats ut för genomläsning. Detta för att delegaterna skulle
ha möjlighet att ställa frågor om de
olika länderna. Eftersom 31 länder deltog, och även representanter från GSO
i New York, var det mycket kunskap
som förmedlades!

på oss, och samtidigt känna djup tacksamhet för vad vi har här i Sverige.
Ray L och Ewa B

**********************************

Givande konferens om hur AA blir
mer känt.

FRSoIK genomförde 16-17 nov en konferens i Solna med 40 engagerade deltagare
från informationskommittéer från hela
landet. Syftet var att utbyta idéer rörande
information i samhället för att göra AA
mer känt; ett viktigt arbete i Tolfte Stegets
Delegaterna delades in i tre kommit- och Femte Traditionens anda och för de
téer: Service, Tillfrisknade och enighet. som fortfarande lider.
Det blev givande diskussioner och erFöljande områden avhandlades:
farenhetsutbyte, delegaterna emellan.
• Sociala medier når ut där alkoholister
Det arbetades också i tre Workshops: finns, speciellt ungdomar och kvinnor. AlHur kan vi dra nytta av erfarenheter kispodden, en populär lyssnarblogg, skulle
av utroterade tjänare, Back to Basics, kunna vara ett bra medel för de alkoholisoch Förståelse och applicering av de ter som inte hittar till AA idag. Grupp till12 koncepten. Även detta var mycket sattes för att ta frågan vidare och ta fram
ett förslag som följer traditionerna
givande.
Arbetet i kommittéerna och work- • Fler informationsmöten är viktigt för att
shops redovisades i plenum, där det föra ut budskapet om AA som en komgavs tillfälle till frågor och påpekande. pletterande och gratis resurs i samhället.
För att lyckas än bättre bör vi dels bilda
Sverige fick äntligen licenser för vår fler lokala informationskommittéer, dels
litteratur från GSO USA/Kanada. Vi bli mer aktiva med att ”ragga” fler uppmåste ha dessa för att få översätta och drag. Deltagarnas erfarenheter visar att vi
är välkomna och mycket uppskattade bara
hantera vår litteratur.
vi hör av oss och berättar vad vi kan göra.
Sammanfattning: WSD från Sverige Att skicka mail till ansvariga personer eldeltar i två Europaservicemöten, ett ler att ringa direkt till beslutande chef
möte i USA och ett möte ute i vär- fungerar bra.
den som bestäms på mötet i USA. Den • Målgrupper för information är de fostora vinsten med att träffa delegater kusgrupper som Förtroenderådet pekat ut
från hela världen är erfarenhetsutby- och deltagarna presenterade exempel på
tet, men även nätverksbyggandet som lyckosamma samarbeten på bland annat
sker. Många länder besöker varandras vårdcentraler, beroendeenheter och Sysservicekonferenser, man stöttar de län- tembolaget.
der som har det besvärligt, eller är re- • Medverkan i publika aktiviteter som t ex
lativt nya i Gemenskapen. Vi i Sverige mässor ansågs som bra tillfällen för inforhar kommit långt i vår utveckling, vår mation om det är en seriös arrangör. Vid
servicestruktur och servicehandbok är dessa tillfällen bör deltagandet planeras
väl fungerande. Det är lätt att bli hem- och genomföras lokalt/regionalt men fimablind, men vi i Sverige bör sträcka nansieras av AA centralt om det är av rikstäckande/regional karaktär.
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• En uppdatering av bildspelet visades och uppskattades mycket då den nya upplagan var av modernt snitt och anpassad till de olika fokusgrupperna.
• AA-Broschyrer vid informationer diskuterades
livligt och den gemensamma uppfattningen var
dels att ett antal broschyrer borde vara gratis för
grupperna, dels att det är bra med lokala broschyrer för att lättare få kontakt med grupperna i lokalt.
En grupp tillsattes för att utveckla tre broschyrer
med fräschare innehåll och lämpligt utseende för
att kunna delas ut frekvent.
• 10-30-60 principen togs upp och uppfattningen
var att de 10% som är avsedda för lokal information i högre grad borde öronmärkas och användas
för detta ändamål i AA-grupperna.
Jan S

Har din grupp
anmält in aktuella kontaktpersoner
till telejouren? Om inte anmäl in till
help@aa.se

Information från
Nomineringskommittén
Aktuellt behov central service:
Förtroenderådet
1 från Södra
			
1 från Nedre Norra
			
1 AA Sverige
			
1 vän till AA
FRSoIK (fd FRIK)
2 st
Nomineringskommittén 1 st
Policykommittén
1 st
Telejourskommittén
2 st
Litteraturkommittén
2 st
Nordisk Delegat
2 st
Ekonomikommittén
2 st
Föreningen AA
1 st
Styrelsesuppleant
2 st

Nr 4/2019 sid 2
Viktigt
Kontrollera att din grupps alla uppgifter i möteslistan på www.aa.se stämmer.
Glöm inte att uppdatera gruppens postadress
e-posta service@aa.se för rättelser.

Kassörer

Använd PlusGiro: 70 94 25-3 för tradition 7
och Bulletinen.
Använd Bankgiro: 5783-9383 för fakturor,
glöm inte ange OCR/fakturanummer.
Viktigt med rätt e-postadress till gruppens kassör så fakturor kommer rätt. Skicka uppdatering
till ekadm@aa.se

Jag är ansvarig ...
Närhelst, varhelst någon ber om
hjälp, vill jag att AA alltid ska
finnas till hands,
och för det är jag ansvarig.
BIDRAG
Under tiden 1/9 2019– 30/11 2019 har bidrag
inkommit till Servicekontoret enligt nedanstående
sammanställning.

GRUPPER
Alingsås - AA Alingsåsgruppen (26/11)
Björklinge-AA Björklingegruppen(22/10)
Blidö - AA Blidögruppen (6/11)
Bogesund – AA Bogesundsgruppen (29/10)
Borås – AA Boråsgruppen (11/9)(6/11)
Brastad- AA Brastadsgruppen(19/6)(27/9)
Degerfors AA Degerforsgruppen(5/11)
Domsjö – AA Domsjögruppen (11/9)
Arbetsbeskrivningar för de olika uppdragen finns i Ser- Ellös – AA Ellösgruppen(28/11)
vicehandboken. Servicehandboken finns att läsa under Eskilstuna – AA Carlagruppen (10/10)(19/11
Eskilstuna – AA Thomasgruppen (11/4 )
dokument på www.aa.se
Falsterbo – AA Skanör/Falsterbogruppen (30/9)
(18/10)(811/)
Finspång - AA Auroragruppen(15/11)
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Flen- AA Violengruppen (18/10)(1/11)(29/11)
Färjestaden – AA Kalmarsundsgruppen (26/11)
Gnesta – AA Gnestagruppen (17/9)
Grycksbo – AA Grycksbogruppen (17/10)(29/11)
Göteborg – AA Centrumgruppen (7/11)
Göteborg – AA En dag i taget (28/10)
Göteborg – AA Göteborgsgruppen()
Göteborg – AA Hagagruppen(2/9)
Göteborg – AA Oscar Fredriksgruppen(23/9)
Göteborg - AA Sinnesrogruppen (8/10)
Göteborg – AA Sisters in Sobriety (13/11)
Göteborg – YPAA into action (1/7)(30/9)
Halmstad – AA Tylögruppen (19/9)(18/10)(19/11)
Helsingborg – AA Helsingborgsgruppen (14/10)
Helsingborg – AA Öresundsgruppen(1/10)
Hemse-AA (26/9)
Hässleholm - AA Snapphanegruppen (27/11)
Höganäs – AA Höganäsgruppen(14/10)
Höllviken – AA Höllvikengruppen(30/10)
Höör – AA Sinnesrogruppen (29/11)
Järpen – AA Järpengruppen(10/10)
Järvsö- AA Järvsöglädjen (20/11)(27/11)
Jönköping AA Citygruppen (1/10)
Kalmar – AA Centrumgruppen (15/11)
Karlshamn - AA Karlshamnsgruppen (11/11)
Karlstad – AA Herrgårdsgruppen(26/9)(27/11)
Karlstad – AA Lunchgruppen(6/9)(23/10)
Karlstad – AA Stora boken-gruppen (18/10)
Karlskoga – AA Karlskogagruppen(23/9)(21/11)
Katrineholm – AA Djulögruppen(2/9)
Kinna AA – Kinnagruppen (20/9)
Klippan – AA Klippangruppen(28/10)
Kristianstad-AA Hemgårdsgruppen (18/9)
Kungsgården - AA Kungsgårdsgruppen (30/9)
Köping- AA Centrumgruppen (14/10)
Landskrona – AA Landskronagruppen (2/9)(7/10)
Linköping-AA Bergagruppen (13/11)
Linköping – AA Tolvstegsgruppen (19/9)(23/10)
(21/11)
Ljusdal – AA Ljusdalsgruppen (12/9)
Lund – AA Centrumgruppen (18/10)
Malmö - Bergakungen (11/11)
Malmö – AA Limhamnsgruppen (18/11)
Malmö – AA Sjömansgården (7/10)
Mellerud - AA Mellerudsgruppen (4/9)
Norrköping-AA Borgsgruppen (30/10)
Norrtälje – AA Rodengruppen (16/9)
Nynäshamn – AA Ankargruppen (2/9)
Nässjö – AA Nässjögruppen (27/9)
Nödinge – AA Alegruppen (30/9)
Sala – AA Silvergruppen (30/9)
Sandviken-AA Bruksgruppen (9/9)
Simrishamn – AA Skillingegruppen (1/10)(4/11)
Skellefteå – AA Skelleftegruppen (22/10)
Sollefteå - AA Sollefteågruppen (27/11)
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Staffanstorp – AA Staffanstorpsgruppen (11/9)(5/11)
Stöllet - Stölletgruppen (19/9)
Surahammar – AA Suragruppen (9/9)
Timrå – AA Timrågruppen (16/9)
Ulricehamn – AA Bogesundsgruppen (28/11)
Umeå – AA Tegsgruppen (30/9)
Umeå – Det finns en lösning (29/11)
Vaxholm – AA Vaxholmsgruppen (7/10)
Vellinge - AA Vellingegruppen (6/9)
Vetlanda – AA Centrumgruppen (30/9)
Vingåker – AA Vingåkersgruppen (6/9)
Visby – AA Gutegruppen (18/11)
Växjö- AA Gamla Norrgruppen (4/11)
Västerås – AA Hammarbygruppen(4/11)
Västerås – AA Koppargruppen (9/9)(9/10)
Västerås - AA Skiljebogruppen (24/9)(29/11)
Ystad – AA Ystadgruppen (14/10)
Åmål – AA Kungsbergsgruppen (30/9)(28/10)
Öland – AA Kalmarsundsgruppen (2/9)
Örebro - Odengruppen (27/9)
Örebro - AA Varbergagruppen (7/10)
Örebro – AA Örebrogruppen(2/9)
STOCKHOLMSGRUPPER
AA Brommagruppen (4/10)(29/10)
AA Bålstagruppen (30/10)
AA Divinity (25/9)(28/11)
AA Early Bird (26/9)
AA Ekerögruppen(11/10)(5/11)
AA Fruängsgruppen (17/9)
AA För kvinnan, Malmgården (30/10)
AA Globengruppen (10/7)(10/10)
AA Höjdargruppen (28/11)
AA Inre upplevelsegruppen (30/9)
AA Int.English speaking group (30/9)
AA Nya perspektiv (2/9)
AA Lunchgruppen Östermalm (3/9)
AA Malmgårdsgruppen (10/9)
AA Nya Perspektiv (4/10)(4/11)
AA Rissnegruppen (14/10)
AA Rotebrogruppen (4/11)
AA Sinnesrogruppen-Sumpan(27/9)(25/10)
AA Soffgruppen (14/11)
AA Sollentunagruppen (6/9)
AA Solnagruppen(1/10)
AA Till Verket Västerort (4/9)(1/10)(6/11)
AA Tyresögruppen (22/10)
AA Täbygruppen (31/10)
AA Vallentunagruppen (4/9)(1/10)(30/10)
AA Vasa Lunch (17/9)(1/11)
AA Vasagruppen(6/9)
AA Väddögruppen (7/10)
AA Åkersbergagruppen (25/10)
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KRETS
AA Eldkretsen (6/11)
AA Hallandskretsen (4/10)
AA Krets 1 (18/11)
AA Krets 2 (20/9)(21/11)
AA Krets 3 (13/9)(1/11)
AA Krets 5 (25/11)
AA Krets 6 (9/9)(10/10)(12/11)(13/11)
AA Krets 7 (17/9)
AA Krets 8 (16/9)
AA Lundakretsen (18/11)
AA Malmökretsen (11/11)
AA NV Skånska Kretsen (15/11)
AA Norrbottenkretsen (28/10)
AA Sydostkretsen (4/9)
AA Västerbottenkretsen (11/11)
REGION
AA Mellersta regionen (6/9)
AA Nedre Norra regionen (9/9)
AA Södra regionen (25/11)
AA Östra regionen (10/9)(13/9)(16/9)(19/9)(23/9)
(30/9)(25/11)
KONVENT
Gotlandskonvent (17/9)
Privatpersoner
83 st
Övrigt
Kretsmöte Krets 5 (26/11)
Servicekontoret Hatten (29/9)(26/10)
Östra regionen Servicedelegater (19/10)

Från 1/1 till och med 30/11 2019

har det totalt inkommit 1 245 091 kr i bidrag. Motsvarande tid 2018 inkom 1 170 738 kr, en ökning
med 74 352 kr.
Även År 2019 har varit ett bra år för AA Sveriges
centrala ekonomi. Det är försäljningen av Stora Boken som bidrar till detta. Detta ger en välbehövlig
buffert för framtida utmaningar och möjligheter att
föra AA s budskap vidare inom Sverige och att hjälpa
till internationellt via Internationella litteraturfonden.
Kostnadsbesparingar i central service är även i fortsättningen ett riktmärke för alla som arbetar med central service. För att AA centralt ska kunna leva upp
till Traditionerna 5 och 7 behövs det, förutom kostnadsbesparingar, att litteraturförsäljningen inom AA
(idag sker ca 65% externt) ökar och att egna bidragen från medlemmarna håller samma nivå eller ökar
Att öka antalet prenumeranter på vår excellen-
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ta tidskrift Bulletinen är en annan väg för att göra
AA mindre beroende av externa litteraturinköp.
Med gemensamma krafter kan central service även
i framtiden ta sitt ansvar för ett välfungerande AA
Förutom de bidrag som skickats in är all den service med tolftestegsarbete och information till allmänheten AA-medlemmar gör lokalt, regionalt
och centralt, det viktigaste och en förutsättning för
AA Sverige. Förtroenderådet tackar ödmjukt för all
servicevilja, och för att vi alla gemensamt arbetar
mot samma mål, att föra AA framåt. Vår Förtroendevalde Vän till AA, Olov Åkerman, uttrycker sin
tacksamhet över alla medlemmars villighet över att
föra AA:s budskap vidare. Utan allt stöd skulle inte
de lidande alkoholisterna hitta till AA. Han uppmuntrar alla att fortsätta med sitt engagemang att
göra AA synligt och hoppas det blir en möjlighet för
nya medlemmar ta del av lösningen på alkoholism.

Jag är ansvarig ...
Närhelst, varhelst någon ber om hjälp, vill jag
att AA alltid ska finnas till hands, och för det
är jag ansvarig.
Förtroenderådet Önskar AA:s Gemenskap
en riktigt God Jul och Gott Nytt År.

Julklappstips
Ge bort en Bulletinen prenumeration.
Skicka ett mail till ekadm@aa.se, uppge
vem som ska ha tidningen och vem som
ska betala prenumerationen.

Servicekontoret stängt

Den andra och tredje januari 2020 har
Servicekontoret stängt för inventering
och bokslutsarbete.

Från 30 december kl 11.00 till 7 januari kommer ingen litteratur att säljas/skickas ut.
Kontoret kommer att svara på e-post och göra
uppdateringar i möteslistan mm så fort vi hinner

Servicekontoret tackar alla i
AA Gemenskapen för ett givande samarbete och önskar
God jul och Gott nytt år
Ylva och Bernt
på Servicekontoret

