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Att diskutera i utskotten under punkt ”Att föra budskapet vidare”
Nationell Serviceträff
Motionens förslag; (bifölls SK-16)
a) Fast plats/central kommitté. Ursprungligen var tanken, enligt den bifallna
motionen, en fast plats för mötet, Här är rotationsprincipen i ST-kommittén ytterst
viktig. Vi ser här nödvändigheten av att en central kommitté för utförande bildas.
Tidpunkt?
Förtroenderådets förslag;
b) Nationella Serviceträff. Regionerna är värdar och arrangerar en helg eller i
samarbete. AA Sverige Riktlinjer Serviceträff utformas. Tidpunkt?
Se sid 2
Förtroenderådet lämnar ytterligare två förslag på möjlighet för Servicemöten.
Förtroenderådet önskar Konferensens synpunkter. Förslagen nedan kan arrangeras
oavsett en nationell Serviceträff.
Förtroenderådets förslag:
1) Servicemöte/Regionmöte Regionerna lägger in en halv dag för Servicemöte en
gång per år i samband med ett ordinarie regionmöte. Representanter i Central Service
deltager vid 3 regionala Servicemöten per år. Turordning planeras tillsammans med
alla regioner och FR/Central Service. Innehåll planeras efter behov och önskemål.
2) Servicemöte/Landsmöte I samband med AA Sveriges Landsmöte avsätts en halv
dag för ett Serviceseminarium. Under den tiden utlyses inga andra möten. Central
Service informerar om sitt arbete och tillfälle kan ges för hur AA Sveriges struktur
och serviceuppdrag i grupp, krets och region fungerar.
Dessa två förslag är oberoende av den bifallna motionen från SK-16. Grundtanken är
densamma som för en större serviceträff. Första förslagets är syfte bl.a. att förbättra
tvåvägskommunikationen mellan Regionen och Förtroenderådet och att viss
kontinuitet långsiktigt stärker AA Sveriges Gemenskap. Andra förslaget vill bl.a.
förstärka meningen med AA Sveriges Landsmöte för alla. Förslagen innehåller inga
kostnadskalkyler i år men är ekonomiskt försvarbara. De två förslagen är enkla att
genomföra.
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Nationell Serviceträff
Till SK-18; Detta är ett förslag och Förtroenderådet önskar synpunkter av Servicekonferensers
deltagare hur vi ska går vidare. Förslaget frångår tanken kring en fast plats centralt i Sverige.
Förtroenderådet inhämtar gärna emot era erfarenheter och tankar kring inför fortsatt planering.
Förslaget innehåller ingen kostnadskalkyl i år.
Detta dokument är ett förslag angående upplägg av en nationell Serviceträff för att inspirera och sprida
kunskap om service. De Tre Legaten, Tillfrisknade Enighet och Service är grunden. Vi rekommenderar dock
att man genomför återkommande träffar angående service på region- och kretsnivå då den nationella träffen
inte kan ersätta engagemanget med lokal förankring. Förslaget är endast praktiskt beskrivet utan den positiva
inbjudande hållning det slutliga materialet bör ha.
Bakgrund
Bakgrunden beskrivs i den motion som bifölls SK2016.
”Årligt Serviceseminarium/konvent”
”Formerna för nuvarande Servicemöte har diskuterats och ifrågasatts, deltagare, frekvens, innehåll,
kostnader. OI-dagarna har genomförts med bra program men inte alls lyckats locka det antal deltagare man
hoppats på.
Förslaget är att slå ihop dessa två aktiviteter till ett möte kring servicefrågor i en vidare mening, ett möte
som blir mera av typen konvent, men med fokus på traditioner och koncept. Något liknande upplägget för det
norska ”Gavelstads-seminariet”, dock med ett bredare serviceperspektiv. Ämnen från ”Vår Gemensamma
Välfärd” bör vara en stor del av innehåll/inriktning.
Servicekonventet bör läggas på en fast plats centralt i Sverige med goda kommunikationer och
boendemöjligheter. Förtroenderådet och kommittéer kan lämpligen planera och delegera program/innehåll
medan det praktiska ordnas av lokal grupp/krets.”
Förtroenderådets förslag 2018:
Syfte: Skapa ett möte för att inspirera, informera och utbilda inom olika områden av AA-service.
Tanken är att sprida kunskap, engagemang och erfarenheter kring servicefrågor och Traditioner för att få
mera kunniga medlemmar och stabila AA-grupper. Allt från grundläggande Legat till bättre insikt i hur AA:s
servicestruktur är uppbyggd.
Stor vikt läggs vid tradition 5, vårt viktigaste syfte. Att föra budskapet vidare – Samarbete och Information i
all offentlig information ingår som viktiga serviceuppgifter för regionerna.
Den nationella Serviceträffen har delvis även som syfte att koppla ihop det regionala engagemanget med
AA:s Centrala Service och i viss mån verka som inspiration och modell för de lokala träffarna.
Underlag: Deltagande vid tidigare Servicemöten, ”OI-dagar”, det norska serviceseminariet och ”Tredje
benet” mötet som ordnades i Västra Regionen har gett bra underlag och goda exempel för upplägget av en
nytänkande Serviceträff. Dessutom har diskussioner med många AA-medlemmar, både i Sverige och Norge
gett flera synpunkter och idéer. Att inspirera deltagare som är relativt nya i AA i glädjen att göra service och
att man därför kan se på möjligheten att grupper, kretsar, regioner vid behov kan bidra ekonomiskt till
deltagares medverkan.
Upplägg: Att formatet för en Serviceträff bör vara ”konventliknande” verkar det vara stor enighet om.
Tidsmässigt förespråkar de flesta mötesstart fredag kväll och avslut söndag efter lunch.
När det gäller lokaliteter är en konferensanläggning, kursgård eller liknande där man kan kombinera möte
och boende att föredra. Dock att man gärna vill ha en anläggning där vi kan vara för oss själva. Vare sig
boende ska inkluderas eller inte så bör man ha ett system där deltagarna ska anmäla sig i rätt god tid för att
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ge möjlighet att anpassa lokaliteter och programpunkter tilldeltagarantalet. Arrangör bör bilda en
Serviceträff-kommitté som inkluderar en representant i FR.
Innehållsförslag:
Innehållet under träffen bör vara en blandning av att sprida kunskaper och att inspirera.
- Att förstå och tillämpa AA:s Traditioner, med fokus på den 5:e
- Kunskap om AA:s servicestruktur. (Servicehandboken)
- Kännedom om olika tjänaruppdrag på olika nivåer i strukturen
- Vad innebär det att ta ett serviceuppdrag (vissa koncept)
- Möjlighet till information om och från FR, SK, kommittéer, Servicekontor, Bullen etc.
- Samarbete & Information
- Sponsorskap (i service)
- Gruppsamvete & Andlighet
Man kan gärna ha ett övergripande tema som är olika varje år
Man bör variera arbetsformerna för att även ge möjlighet till dialog och reflektion:
Föreläsningar, delningar, gruppdiskussioner, positiva exempel, workshop, ”fri tid”…..
Bra talare kan säkert hittas bland medlemmar regionalt och deltagare från Central Service eller annars i AA
Sverige. Att bjuda in talare som finns utanför AA:s Gemenskap känns inte aktuellt.
När och Var: Tidpunkten för Serviceträffen under året har diskuterats och vi ser två alternativ:
- Förslaget är att lägga träffen i maj, ca en månad efter SK. Möjlighet att föra ut info och beslut från
SK. Landsmötet i augusti, där Central Service deltager, kan bli god uppföljning.
- Alternativet är oktober-november. Samma tid som tidigare Servicemöte. Vissa enklare kursgårdar
har vinterstängt och få andra konvent.
Motionens förslag; a) En Nationell Serviceträff. Ursprungligen var tanken, enligt den bifallna motionen, en
fast plats för mötet, Här är rotationsprincipen i ST-kommittén ytterst viktig. Vi ser här nödvändigheten av att
en central kommitté för utförande bildas.
Förtroenderådets förslag; b) En nationella Serviceträff anordnas av regionerna på liknande sätt som
Landsmötet för att ge fler AA-grupper möjlighet att få del av serviceaktiviteterna som planerandet och
genomförandet av en Serviceträff skulle innebära lokalt/regionalt. Ett par regioner kan tillsammans vara
värdar och samordna mötet. En hel del av innehållet i ”AA Sverige Riktlinjer Landsmötet” kan i så fall
skrivas om av Förtroenderådet som AA Sverige Riktlinjer Serviceträff.
Ekonomi: Deltagande medlemmars resor och boende bekostas av dem själva, men vi vill trycka på
möjligheten för grupp/krets/region att besluta om bidrag till lämpliga medlemmars deltagande.
I samband med anmälan kan arrangör gärna ta ut en konventavgift. Särskilt inbjudna talare eller mötesledare
får resekostnaderna betalda. Representanter för Central Service får kostnaderna täckta av AA Sverige.
Kostnaderna för möteslokaler bör kunna täckas av viss försäljning och hattpengar under träffen
Målgrupp/deltagare: I första hand de som är relativt nya i service, serviceuppdrag och Gemenskapen, men
alla AA-medlemmar med intresse och erfarenhet av servicefrågor är välkomna.
Tanken är att grupperna utser och skickar medlemmar som visat intresse och har behov av att utveckla sina
kunskaper inom serviceområdet. Erfarna medlemmar medverkar som mötesledare och talare. FR/Central
Service bör medverka. Namn på mötet: ”Serviceträff” är ett tråkigt men funktionellt namn som ändå visar på
skillnad från tidigare Servicemöte och indikerar ett lättsammare upplägg. Kom med tips!
Tack för visat engagemang och eventuella synpunkter.
Förtroenderådet

