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Servicekonferensen 2020

Protokoll från digital Servicekonferens 9 juni
fullständigt protokoll från Servicekonferensen finns inlagt på vår hemsida
www.aa.se under fliken ”Medlemmar, Dokument”.
Protokoll

29:e Servicekonferensen digitala mötesdelen
Tisdag den 9 juni kl 19.00
§1 Förtroenderådet hälsar välkommen och
öppnar den 29:e Servicekonferensen.
Ordförande Thomas Å hälsade alla
välkomna till denna del som genomförs
digitalt av årets Servicekonferens.
§2 Fortsatt ledning av Konferensen
överlämnas till Konferensordföranden.
Förtroenderådets ordförande Thomas Å
överlämnade den fortsatt ledningen till
Presidiets ordförande Steffen O.
Presidiet tog över, välkomnade och
presenterade sig.
Calle F läste Ingressen samt De Tolv
Traditionerna och Lasse D läste allmänna
utfästelser i artikel 12.
Ordförande hade en genomgång av
mötestekniken.
§3 a) Konferensdeltagarna presenterade sig
Detta gjordes genom att ordförande räknade
upp deltagarna enligt förteckningen och de
närvarande svarade Ja.
Följande servicedelegater deltog ej:
* Peter H, Nedre Norra regionen
* Jan G och Magnus E, Mellersta regionen
Noterades att Tove F och Tuokko Makkonen
deltar som åhörare fram till pkt 6 a).
b) Genomgång av röst- och beslutsförfarande
Gicks igenom av ordförande.
c) Justering av röstlängd samt
deltagarförteckning
Röstlängden justerades gentemot
närvarande deltagare enligt följande:
24 röstberättigade:
* 17 Servicedelegater
* 6 från Förtroenderådet
* 1 Anställd vid Servicekontoret

§4 a) Godkännande av kallelse samt
dagordning
Ordförande meddelade att kallelse mailades ut
den 25 maj.
Beslut: Servicekonferensen ansågs
behörigt utlyst och dagordningen godkändes.
b) Val av två justeringsmän att jämte
ordförande justera protokollet
Beslut: Johan N från Östra Regionen och
Per-Olov N från Södra Regionen valdes
till justeringsmän.
c) Val av två rösträknare
Beslut: Calle F och Lasse D från Presidiet
valdes till rösträknare.
§5 Godkännande av protokoll från
Servicekonferensen 2019
Beslut: Godkändes.
§6 a) Namnförslag och presentation av ledamot till FR
Södra Regionen – Tove F
Tove F presenterade sig. Efter presentationen
fanns tillfälle att ställa frågor.
Förtroendevald vän till AA – Tuokko Makkonen
Tuokko Makkonen presenterade sig. Efter presentationen fanns tillfälle att ställa frågor.
Noterades att Tove F och Tuokko Makkonen
lämnade Servicekonferensen efter 6 a).
b) Val av ledamot till FR
Beslöts efter röstning välja in nedanstående i
Förtroenderådet på 4 år fr o m 1 juli 2020:
* Tove F som regionrepresentant för Södra regionen
* Tuokko Makkonen som Förtroendevald vän
till AA
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c) Namnförslag till presidiet SK2021
Roland P har meddelat att han avsagt sig.
Följande är valbara: Göran B, Johan N, Eva J och PerOlov N.
d) Val av presidiet SK2021
Beslut: Göran B, Johan N, Eva J och Per-Olov N valdes
till presidiet SK2021.

* Arbetet pågår med Illustrerade traditioner och koncepten

e) Förslag till huvudtema för 30:e Servicekonferensen
samt Landsmötet 2021Ändamålet med vår service: nykterhet inom allas räckhåll.
(Från Världsservicemötet 2019.)
Diskussion uppkom vad gällde förslagets formulering.
Beslöts att återremittera förslaget till FR för omarbetning.
f) Fastställande av huvudtema (enligt § 6 e)
Beslut: Fastställande av huvudtema bordlägges till Servicekonferensen i oktober 2020.

§10 Avslutning

g) Förslag till arrangör av Landsmötet 2021
P g a Coronapandemin har Landsmötet 2020 ställts in och
årets arrangör, Övre Norra regionen, föreslås därför som
arrangör.
h) Fastställande av arrangör Landsmötet 2021
Beslut: Övre Norra regionen står som arrangör.

Finns att läsa/skriva ut på www.aa.se under fliken
Medlemmar, Dokument, de går också att beställa
från Servicekontoret, service@aa.se

b) Godkännande av Förtroenderådets verksamhet för
2019
Beslut: Godkändes av konferensen.
Noterades att Förtroenderådet ej deltog i beslutet.

Presidiets ordförande tackade å presidiets vägnar
för väl genomfört digitalt möte och lämnade över
till Förtroenderådets ordförande som också tackade
deltagarna.
Konferensen avslutades sedan med att vi gemensamt läste Sinnesrobönen.

Fullständigt protokoll

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

§7 a) Fastställande av datum för 30:e Servicekonferensen
Presidiets förslag på datum, 2021-04-02—04, sammanföll
Vi söker tjänare
med påskhelgen
två nya förslag togs fram 2021-04-09—11 samt 2021-04- FRNK emotser nomineringar och namnförslag till
16—18.
flera uppdrag i central service. Det saknas ledamöBeslut: Efter omröstning fastställdes datumet för SK 2021 ter i:
till 2021-04-09—11.
b) Fastställande av antal och fördelning av Servicedelegater per 31 mars 2020 till Servicekonferensen 2021
Övre Norra
2 delegater
Nedre Norra
2
Mellersta
3
Östra
7
Västra
3
Södra
4
Totalt antal grupper
444
Grupper per Servicedelegat 21,14 21,00
Beslut: Fördelningen fastställdes av konferensen.
§8 a) Fastställande av Vår gemensamma välfärd
Beslut: Fastställdes av konferensen.
Noterades: Bernt Grönqvist meddelade att loggan som
finns på sista sidan strider mot de riktlinjer som är antagna
av AA Sverige.
§9 a) Uppföljning av föregående konferensbeslut av Förtroenderådet
Ordförande Thomas Å informerade att:
* Vår gemensamma välfärd är klar

Förtroenderådet 		
2 st (Nedre Norra)
och Mellersta
Internationell Delegat		
1 st
Arkiv				
Nomineringskommittén
Litteraturkommittén		
Samarbete och Informationskommittén
Policykommittén
Telejourskommittén		

Nomineringsförfarandet och arbetsbeskrivningarna
finns i Servicehandboken
Nomineringskommittén och Policykommittén, har
under Coronakrisen inga fysiska möten, de behandlar inkomna ärenden via telefonmöten, och besvarar
dessa så snart det är möjligt
Förfrågningar kan göras till nominering@aa.se
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Informationsarbetet i Coronatider

De vanliga fysiska AA-mötena verkar rulla på rätt bra,
dock med olika försiktighetsåtgärder. Sedan har det ju
tillkommit ett antal on-line möten.
Dock vill vi från FRSoIK påminna om den 5:e traditionen !
Men vad kan informationskommittéer och andra som
håller på med Offentlig Information göra för att hålla liv
i informationsarbetet i dessa tider när det är svårt att få
till fysiska möten och träffar ?
Några kommittéer (bl.a. Göteborg och Västerås) har
prövat göra AA-informationer on-line med gott resultat.
Blir inte som ett fysiskt möte men ändå riktigt bra nu när
det inte går samlas.
Några erfarenheter att ta med om ni vill få till en levande och interaktiv on-line presentation:
- Testa och förbered er noga och träna så ni känner er
bekväma med systemet
- Börja med en grupp som är vana att mötas on-line
(studenter, arbetsgrupper etc)
- Bäst med ett system där ni både kan dela skrivbordet
(bildspelet) och de kan se den som pratar, Zoom verkar
användas av många.
- Bra om man är två personer som hjälps åt att prata till
bilderna för att väva in egna exempel
- Går bra att som vanligt lägga in en kortare life-story
(efteråt)
- Viktigt att det finns möjlighet för åhörarna att ställa
frågor ”live” under och efter presentationen via ex chatfunktion
Även om ni inte kan få till externa presentationer i
nuläget så finns det saker ni kan göra för att hålla liv i informationsarbetet vare sig infokommittén träffas fysiskt
eller on-line.
Titta igenom och träna på det nya bildspelet. Varför inte
testa att göra en Zoom-presentation internt till egna gruppen? Kolla de nya bladen för information och planera
för hur ni kan använda dem. Ring era kontakter inom

vård, kyrka, polis, utbildning etc och hör vilken typ
av samarbete som är möjligt i nuläget.

Hör gärna av er till FRSoIK via aainfo@aa.se om
ni har funderingar kring informationsarbetet eller
kanske vill komma igång med en Informationskommitté.
Bästa AA-hälsningar

Anders, Danielle, Olov, Ulf
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Kära AA-vänner.

Vi lever i en ovanlig och annorlunda tid jämfört med
hur det sett ut tidigare under vårt liv.
De nya ledorden i vårt samhälle; tvätta händerna,
använd (hand)spriten utvändigt, håll avstånd och
stanna hemma, påverkar oss alla på något sätt.
Vi känner att det är allvar och att pandemin kan få
oerhört dystra konsekvenser för oss som individer
och för våra familjer, för vårt arbete men också för
oss som rörelse.
AA är ju inte på något sätt undantaget från konsekvenserna av coronavirusets framfart och säkert
finns det många i gemenskapen som drabbats på ett
eller annat sätt.
Därför är det viktigt att vi nu påminner varandra
om att AA i första hand är en GEMENSKAP! Även
om man inte kan träffas fysiskt på samma sätt som
tidigare kan man ändå upprätthålla gemenskapen.
Genom att hålla kontakt med varandra och fortsätta
att dela erfarenheter under den här tiden kommer
också ”befrielsens dag”, då man får träffas obehindrat igen, att bli allt viktigare för oss.
Under tiden kan vi t.ex. ta lite mer tid för studier i
det rika utbud av litteratur som AA har. Jag har själv
fått möjlighet att läsa en del (för mig) nya böcker
och det är verkligen berikande. Så… passa på och
läs och dela med dig till andra i din grupp.
Slutligen vill jag bara påminna om att som AA-medlemmar är vi inte ovana vid att ställas inför omöjliga
situationer där också hopplösheten blivit vardag.
Därför är det viktigt att gå tillbaka till grunderna i de
12 stegen; Maktlöshet, kapitulation, överlåtelse och
befrielse… Gud ge mig sinnesro… att inse skillnaden! Hoppet om en ljusnande framtid lever även i år.
Varma hälsningar, Olov Åkerman, Vän till AA

AA i coronatider
I AA grupperna görs anpassningar till rådande rekommendationer. Exempel på detta är: Sitter på varannan stol,
håller avstånd, har handsprit låter hatten stå på en plats,
Skickar inte runt pamfletterna,
De grupper som har medaljer, skicka inte heller runt dessa
för ”värmning” låt dem ligga på bordet

Ber sinnesrobönen sittande utan att hålla varandras
händer. Kramas inte.
För de som inte kan eller vill gå på fysiska möten
finns det många digitala möten.
Du hittar dem i vår möteslista på
www.aa.se

************************************
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Central ekonomi
T o m mars 2020 var intäkter och kostnader i stort
lika föregående år. Därefter har både bidrag från
medlemmarna och försäljningen av litteratur minskat
jämfört med föregående år.
Under perioden 1/1–31/5 2020 har det inkommit
466 198 kr i frivilliga bidrag (motsvarande tid 2019
inkom 549 128 kr).
Nettoförsäljningen under samma period uppgår till
420 914 kr (2019 samma tid 437 122 kr).
Periodens kostnader minskar med 35 342 kr jämfört
med 2019.
Resultatet blev -3 943 kr (+59 854 kr 2019).
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Intäktsminskningarna beror främst på minskade
frivilliga bidrag troligen beroende på minskat
mötesgående pga. Corona-pandemin men också på
nedgången i litteraturförsäljning pga. färre stora
beställningar.
Kostnadsminskningen beror i huvudsak på inställda
resor och fysiska möten inom Central service.
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.
Styrelsen Föreningen AA i Sverige

Litteratur

Förtroenderådet
Översättarna i FRLK fortsätter med de uppgifter de önskar alla medlemmar en skön nykter och
åtagit av vår litteratur med stor energi och glädje.
vilsam sommar, och påminner om vår femte
tradition ”Varje grupp har endast ett huvudSammankallande
Laila N
syfte - att föra budskapet vidare till den
alholist som fortfarande lider”.
Håll avstånd, tvätta händerna och lev väl
Tele jouren behöver fler tjänare.
därute.
Ni som känner er manade, är villiga, intresserade
och kan ta er tid. Delta gärna i denna verksamhet,
som gör skillnad.
Telefonnummer ni kan ringa 08/720 38 42 eller
maila help@aa.se

Servicekontoret

önskar alla AA-medlemmar en skön sommar.
Kontoret är fortfande stängt för fysiska besök pga
Corona. i övrigt är det service som vanligt.
Ylva och Bernt

