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Anonyma Alkoholister
Ingressen
Anonyma Alkoholister är en gemenskap av män och kvinnor som delar sina erfarenheter,
styrka och hopp med varandra för att lösa sitt gemensamma problem och hjälpa andra att
tillfriskna från alkoholism.
Det enda kravet för medlemskap är en önskan att sluta dricka. Det finns inga inträdes- eller
medlemsavgifter för medlemskap i AA; vi är självförsörjande genom våra egna bidrag.
AA har inte anknytning till någon sekt, samfund, politisk idé, organisation eller institution;
vill inte engagera sig i någon kontrovers, varken stöder eller motsätter sig något annat.
Vårt främsta syfte är att förbli nyktra och hjälpa andra alkoholister att uppnå nykterhet.

AA:s Tolv Traditioner
1. Vår gemensamma välfärd bör komma först; personligt tillfrisknande beror på enigheten
i AA.
2. För syftet med vår grupp finns det endast en högsta auktoritet– en kärleksfull Gud såsom
Han kan komma till uttryck i vårt gruppsamvete. Våra ledare är endast betrodda tjänare,
de styr inte.
3. Det enda kravet för medlemskap är en önskan att sluta dricka.
4. Varje grupp bör vara självständig utom i angelägenheter som påverkar andra grupper eller
AA som helhet.
5. Varje grupp har endast ett huvudsyfte – att föra budskapet vidare till den alkoholist som
fortfarande lider.
6. En AA-grupp bör aldrig gå i borgen för, bekosta eller låna ut AA:s namn till någon
närbesläktad sammanslutning eller något utomstående företag, så att inte problem med
pengar, egendom eller anseende avleder oss från vårt huvudsyfte.
7. Varje AA-grupp bör vara helt självförsörjande och inte ta emot bidrag utifrån.
8. Anonyma Alkoholister bör alltid förbli icke-professionellt, men våra servicekontor kan
anställa personal för speciella uppgifter.
9. AA som sådant bör aldrig organiseras, men vi kan tillsätta styrelser eller kommittéer för
service som är direkt ansvariga inför dem de tjänar.
10. Anonyma Alkoholister har ingen åsikt i yttre angelägenheter; därför bör AA:s namn aldrig
dras in i offentliga tvister.
11. Vår PR-policy grundar sig på dragningskraft snarare än reklamkampanjer; vi behöver
alltid bibehålla personlig anonymitet gentemot press, radio och film.
12. Anonymitet är den andliga grundvalen för alla våra Traditioner och påminner oss ständigt
om att sätta principer före personligheter.

Riktlinjer för Servicekonferensen
Konferensens utfästelser i artikel 12
I alla sina förfaranden ska Servicekonferensen iaktta AA-traditionernas anda och grundligt
bemöda sig om
• att konferensen aldrig blir säte för rikedom eller makt
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• att

tillräckligt stort rörelsekapital tillsammans och en lagom stor reserv är den kloka
ekonomiska principen
• att ingen av Konferensens ledamöter får en ställning som ger full bestämmanderätt över
någon av de andra
• att man kommer fram till alla viktiga beslut genom diskussion, omröstning och helst i
enighet
• att ingen av Konferensens handlingar får straffa någon enskild eller ge upphov till offentlig
debatt
• att när Konferensen agerar i Anonyma Alkoholisters namn, den aldrig får ägna sig åt
maktutövning
• att Konferensen, liksom gemenskapen Anonyma Alkoholister, som Konferensen tjänar,
alltid ska förbli demokratisk i tanke och handling.
”I övrigt kan servicekonferensen endast komma med förslag, som det står gruppsamvetet
fritt att godta eller förkasta; men varje förslag från konferensen är ett uttryck för det
gemensamma gruppsamvetet i Sverige och därför bör tillmätas stor vikt.”
(Se Servicehandboken, utgåva 2018, Kapitel 5, sidorna: 32 – 33.)

Dagordning Servicekonferensen 2020
Fredag den 3 april kl. 16.00
§1 Förtroenderådet hälsar välkommen och öppnar den 29:e Servicekonferensen. De Tolv
Traditionerna, Ingressen samt de Tolv Koncepten läses.
§2 Fortsatt ledning av Konferensen överlämnas till Konferensordföranden. 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 Servicekonferensen 2019.
§6 Övriga frågor till Förtroenderådet anmäls. Inlämnas skriftligt till sekreteraren senast fredag
kl. 18.00. Besvaras under söndagen (§17).
§7 Konferensens huvudtema: Ett oföränderligt budskap i en föränderlig värld
Talare: Carl-Olof F
§8 a) Namnförslag till presidiet för 30:e Servicekonferensen (val §16 a)
b) Förslag till huvudtema för den 30:e Servicekonferensen samt Landsmötet 2021
meddelas på konferensen (beslut §16 b)
c) Förslag till arrangör av Landsmötet 2021 (Nedre Norra Regionen står på tur (beslut §12a)
d) Namnförslag och presentation (val §12b) av ledamot till FR
• Södra Regionen
• Vän till AA
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§9 Verksamhetsrapporter 2019 samt godkännande
a) Förtroenderådet inkl. Kommittéerna
b) Bulletinen
c) Internationella Delegaterna
d) Regionerna
§10 Genomgång av arbetsuppgifter till de olika utskotten:
• Motionerna
• VGV
• FR:s förslag om ändringar/tillägg i Servicehandboken
• Koncept 5--8
• Konferensens tema: Ett oföränderligt budskap i en föränderlig värld
Utskottsarbetet påbörjas, avrapportering i plenum på söndag.

Lördag den 4 april kl. 09.00
Presidiet hälsar välkommen till konferensens andra dag.
§11 Ekonomisk redovisning inkl. styrelsens verksamhetsberättelse.
Revisorn har ordet.
§12 a) Beslut av arrangör och tema för Landsmötet 2021
b) Val av ledamöter till Förtroenderådet
• Södra regionen
• Vän till AA
§13 Nulägesinformation:
• FR och dess kommittéer
• Internationella Delegater
• Styrelsen för Föreningen AA i Sverige och Servicekontoret
• Bulletinen
§14 Fortsatt arbete i utskotten

Söndag den 5 april kl. 09.00
Presidiet hälsar välkommen till konferensens tredje dag.
§15 Presentation av utskottens arbete samt beslut och uttalanden av Konferensen.
§16 a) Val av presidiet för den 30:e Servicekonferensen
b) Fastställande av huvudtema och datum för 30:e Servicekonferensen
c) Fastställande av antal och fördelning av Servicedelegater per 31 mars 2020
till Servicekonferensen 2021
§17 a) Uppföljning av föregående konferensbeslut av Förtroenderådet
b) Frågor till Förtroenderådet från fredagen besvaras
c) Godkännande av Förtroenderådets verksamhet för 2019
§18 Konferensdeltagarna uttalar sig om den 29:e Servicekonferensen.
§19 Avslutningsanförande av Förtroenderådet.
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Deltagare med rösträtt
Servicedelegater (år)
Övre Norra:
Göran B (3)
Ulrik S (2)
Nedre Norra:
Benny E (2)
Peter H (1)
Mellersta:
Roland P (3)
Jan G (2)
Magnus E (1)
Östra:
Johan N (3)
Tönnes P (2)
Matti P (2)
Gert P (1)
Lasse S (1)
Christer E (1)
Filip G (1)
Västra:
Willy E (1)
Per-Olof R (1)
Södra:
Eva J (3)
Per-Olov N (3)
Per-Åke I (1)
Gustav M (1)
Förtroenderådet:
Thomas Å, Ordf./Mellersta
Anders W, Övre Norra
Laila N, Östra
Per W, Västra
Ray L, Int Del
Olov Åkerman, Vän till AA
Anställd vid Servicekontoret
Bernt Grönqvist, Saltsjö-Boo

Deltagare utan rösträtt
Ewa B, Int Del
Bengt B, Bulletinen
Anders F, Styrelsen
Charlotte T, Danmark
Anti L, Finland
Erik A, Storbritannien
Stevie S, Storbritannien
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Utskottsindelning
Utskott 1

Region

Utskott 2

Region

Göran B

ÖN

Ordförande

Roland P

Mellersta

Ordförande

Benny E

NN

Sekreterare

Tönnes P

Östra

Sekreterare

Magnus E

Mellersta

Nyckel

Peter H

NN

Nyckel

Lars S

Östra

Johan N

Östra

Per-Åke I

Södra

Per-Olov R

Västra

Laila N

FR

Thomas Å

FR

Olov Åkerman

FR

Ray L

Int.Del

Anti L

Finland

Bengt B

Bulletinen

Erik A

Storbritannien

Utskott 4

Region

Utskott 3

Region

Eva J

Södra

Ordförande

Per-Olov N

Södra

Ordförande

Ulrik S

ÖN

Sekreterare

Matti P

Östra

Sekreterare

Gert P

Östra

Nyckel

Willy E

Västra

Nyckel

Jan G

Mellersta

Christer E

Östra

Filip G

Östra

Gustav M

Södra

Per W

FR

Anders W

FR

Ewa B

Int.Del

Bernt Grönqvist

Servicekontoret

Anders F

Styrelsen

Charlotte T

Danmark

Steve S

Storbritannien

UTSKOTTSARBETEN
Motioner
Motion 1–11: Beslutsmotioner
Motion 12–15: Diskussionsmotioner
Vår Gemensamma Välfärd
Revidering av Servicehandboken
Koncepten
Utskott 1
Koncept 5
Utskott 2
Koncept 6
Utskott 3
Koncept 7
Utskott 4
Koncept 8
Konferensens tema: Ett oföränderligt budskap i en föränderlig värld
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2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992

Tidigare konferensers tema
Våra Tolv Traditioner: AA:s framtid i den moderna världen
Förståelsen av Principer före Personligheter
Ett AA, En Värld, Ett Hjärtats Språk
Gör det enkelt
Enighet, tillfrisknande, service
Att föra budskapet vidare genom service
Rotation - AA:s puls
Sponsorskap vårt ansvar
Tillfrisknandet har inga gränser
Service - tacksamhet i handling
Service - vårt ansvar och framtid
Vårt huvudsyfte
Villighet till förändring
Anonyma men inte osynliga
Att föra budskapet vidare
Enighet och Service
Ansvar
Förtroende
De Tre Legaten
De Tolv Principerna
Enighet och struktur
AA utan gränser
Vår gemensamma välfärd
En andlig gemenskap
Jag är ansvarig
Anonymiteten
Service — Rättighet och skyldighet samt Fadderskap
Gör det enkelt

Allmänt om konferensen
Konferensen äger rum på Park Inn Hotell, Solna, från fredag 3 april kl.16.00 till söndag
5 april senast kl. 16.00. Lokal: 5/6
OBS! Obligatorisk närvaro under hela konferensen.
Måltider
I konferensavgiften ingår samtliga måltider from lunch fredag t.om lunch söndag. Fredag
lunch serveras mellan kl. 13.00–14.00.
Boende
Incheckning på Park Inn efter kl. 15.00 fredag. Utcheckning senast kl. 12.00 söndag.
Avslutning
Konferensen beräknas vara avslutad söndag senast kl. 16.00.
Valda medlemmar till Presidiet för Servicekonferensen 2021 stannar efter konferensen, för
möte med avgående Presidiet och Förtroenderådet. Mötet påbörjas 20 minuter efter avslutad
konferens.
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Reseräkning
Utlägg för resor i samband med konferensen utbetalas av Servicekontoret mot inlämnande av
attesterad reseräkning. Lämnas till Presidiet på konferensen.
Till er som ansvarar för verksamhetsrapporter vid § 9 på Servicekonferensen
Ingen föredragning. Utse en person som svarar på eventuella frågor.
Till er som ska avlägga nulägesrapport vid § 13 på Servicekonferensen
Utse en person som ska avlägga rapporten.
Nulägesrapporten ska kortfattat avse vad som hänt under 1:a kvartalet 2020. Om det inte hänt
något behöver ni inte avlägga någon rapport. Meddela då Presidiet detta.
Har ni frågor eller behöver hjälp så är ni välkomna att höra av er till oss i Presidiet.
Preliminära hålltider
Hållpunkter fredag innan konferensen öppnas
* För Servicedelegater
Kl. 11.00 Delegaterna träffas på konferensplan i sal (meddelas på konferensen)
Kl. 13.00 Lunch
Kl. 14.00 Delegaterna träffas på konferensplan i sal (meddelas på konferensen)
Kl. 15.00 Incheckning och kaffe/te
* För FR och Presidiet
Kl. 14.00 FR och Presidiet samlas i lokal 5/6
Fredag fr o m konferensens öppnande
Kl. 16.00 Konferensen öppnas i lokal 5/6
Kl. 18.00 Middag
Kl. 19.00 Konferensen fortsätter med utskottsarbete (kaffe/te serveras kl. 20.30)
Lördag
Kl. 09.00 Konferensen fortsätter i lokal 5/6
Kl. 10.30 Kaffe/te
Kl. 11.00 Konferensen fortsätter
Kl. 12.00 Lunch
Kl. 14.00 Konferensen fortsätter i lokal 5/6 + grupparbetsrum
Kl. 15.30 Kaffe/te
Kl. 16.00 Fortsatt utskottsarbete
Kl. 18.00 Middag
Kl. 19.00 Fortsatt utskottsarbete (kaffe/te serveras kl. 20.30)
Söndag
Kl. 09.00 Konferensen fortsätter med presentation av utskottens arbete i lokal 5/6
Kl. 10.30 Kaffe/te
Kl. 11.00 Presentation av utskottens arbete fortsätter
Kl. 12.00 Lunch
Kl. 14.00 Konferensen avslutas i lokal 5/6
FR + Presidiet för Servicekonferensen 2020 och Servicekonferensen 2021 samlas 20 minuter
efter Konferensens slut för avrapportering.
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Verksamhetsberättelse 2019 från Förtroenderådet och dess kommittéer
Förtroenderådet
Under året har Central Service slutfört arbetet med att revidera 12 steg och 12 traditioner, den
reviderade upplagan började säljas under våren 2019. En arbetsgrupp bestående av
sammankallande från FR samt servicedelegater för översyn och revidering av VGV materialet
är tillsatt och har under året fortsatt sitt arbete och resultatet är planerat att presenteras vid
Servicekonferensen 2020. Arbetsgrupp med uppdrag att nyöversätta Hjärtats språk för
tryckning våren 2020 arbetar på och arbetet förväntas vara klart under våren 2020.
16 licenser för olika litteraturer har skickats in GSO för godkännande. Förtroenderådet har
tidigare sökt licens hos GSO för att göra Dagliga Reflektioner läsbara på hemsidan:
www.aa.se. licens har även sökts för, utskrift av enstaka broschyrer från hemsidan, samt Ljud
och e-böcker för försäljning via nedladdning i stället för CD eller endast tryckt form, tyvärr
har vi inte fått något svar ännu från GSO på dessa förfrågningar.
Vi har fått två nya ledamöter till förtroenderådet under året, en från övre norra regionen och
en från östra regionen.
Erfarenheter från hela AA, blir förslag som även underlättar för AA Sveriges Gemenskap och
alla som har serviceuppdrag i grupp, krets, region och centralt. Det finns möjlighet för varje
AA-grupp att fortsätta att ställa frågor och inkomma med synpunkter till Förtroenderådet per
e-post fortroenderadet@aa.se. En kunnig Gemenskap är en viktig nyckel för vår
ansvarsdeklaration. Likaså för enighetsdeklarationen "Att sätta vår gemensamma välfärd
främst, och att slå vakt om enigheten inom vår Gemenskap. För på enigheten inom AA hänger
våra liv och deras liv som kommer efter oss."
Att möta och diskutera de utmaningar som ligger framför oss, vilka är lika i hela AA-världen,
hur öka, medlemsantalet, litteraturförsäljning och prenumerationer? Hur till all omvärld
synliggöra AA? Hur få fler att göra service, i grupp, krets, region och centralt, dessa viktiga
frågeställningar är alltid aktuella och diskuteras löpande på Förtroenderådets möten.
AA Sveriges ekonomi, är för tillfället i balans. Förtroenderådet är mycket tacksamt för de
bidrag som medlemmar skickat in.
För att föra budskapet vidare har FR glädjande nog kunnat skicka ett större bidrag till
Internationella hjälp och litteraturfonden, ILF, den fond som främst finns för att Alcoholics
Anonymous”Big Book” kan översättas till nya språk. Förtroenderådet skickade totalt 64 000:till ILF under 2019 och 50 000:- till fonden för WSM 26 (världsservicemötet). Våra bidrag
hjälper till att möjliggöra översättningar av Stora Boken, och så att länder med mindre
ekonomiska möjligheter kunde skicka delegater till världsservice och Europaservicemöten.
Under verksamhetsåret 2019 har Förtroenderådet bestått av följande medlemmar:
Anders W. Övre norra regionen
tillträdde
2019-07-01
Josef E.
Nedre norra regionen
roterade ut 2019-06-30
Thomas Å. Mellersta regionen
Laila N.
Östra regionen
tillträdde
2019-07-01
Per W.
Västra regionen
Jörgen M. Södra regionen
avsade sig uppdraget av personliga skäl från och med
2019-07-01
Olov Å.
Vän till AA
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Ewa B.
Ray L.

Internationell delegat
Internationell delegat

adjungerad till Förtroenderådet från hösten 2019

Förtroenderådet har till sin hjälp haft följande:
Servicekontoret
Internationella delegater
Styrelsen för Ideella Föreningen AA i Sverige
Bulletinen
Arkivkommittén
(FRAK)
Ekonomikommittén
(FREK)
Informationskommittén
(FRIK)
IT-kommittén
(FRIT)
Litteraturkommittén
(FRLK)
Nomineringskommittén
(FRNK)
Policykommittén
(FRPK)
Samarbete Informationskommittén
(FRSoIK)
Telekommittén
(FRTK)
Arbetsgrupp för Serviceseminarium,
ag/SER
Möten
Förtroenderådet har haft sju ordinarie möten på Servicekontoret, samt vid behov telefonmöte.
Från septembermötet har Södra Regionens och Nedre Norra Regionens Ordföranden varit
inbjudna, dessa har deltagit under årets resterande möten. Tyvärr har en ordinarie ledamot
avsagt sig sitt förtroendeuppdrag av personliga skäl, en ordinarie ledamot har också roterat ut,
Förtroenderådet är trots detta beslutsmässigt.
Viktiga händelser under året
Den 27:e Servicekonferensen hölls den 6-8 april på Park Inn i Solna. Konferensens tema var ”
Förståelse av Principer före Personligheter”. Inbjudna gäster från, Danmark och Finland
deltog. Protokoll finns på www.aa.se/medlemmar/dokument/Servicekonferens
Vid Bokmässan i Göteborg under augusti fanns AA representerat, vi var också
representerade på socialchefsdagarna i Umeå under oktober, och AA fanns även med på
seniordagarna i Kungsträdgården i Maj.
FRSoIK genomförde ett Informationsseminarium på Park Inn i Solna 2019-11-16 - 2019-1117, till vilket informationskommittéer och Kretsordföranden var inbjudna, seminariet var
mycket uppskattat och välbesökt. FRSoIK har fått en ny sammankallande från 2019-07-01,
vilken ersätter den tidigare som roterade ut 2019-06-30.
Anonyma Alkoholisters Servicekontor höll tillsammans med Telejouren öppet hus på
Servicekontoret under en lördag i februari, vilket var uppskattat hos de dryga 40 tal
besökarna, vilka bjöds på rundtur, kaffe och fikabröd.
Landsmötet arrangerades av Västra Regionen och hölls i Strömstad den 2-4 augusti 2019.
Förtroenderådet deltog på ett välordnat och välbesökt Landsmöte, med många och varierande
möten. Förtroenderådet och frivilliga skötte litteraturförsäljningen under mötet.
Bulletinen kommer ut i förträffligt format. Prenumerera gärna! AA Sveriges Gemenskap
består idag avca 450 AA-grupper, knappt hälften av AA-grupperna prenumererar på
Bulletinen, nummer 6-2019 av Bulletinen gick ut till nästan 1225 prenumeranter.
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Samarbetet i den Centrala Service och regionerna har fungerat bra. Servicekontorets personal
tackas särskilt för det betydelsefulla arbete som genomförs för AA Sveriges Gemenskap och
allmänheten. Kommittéerna genomför ansvarsfullt sina arbetsuppgifter och lämnar sina
förslag och rekommendationer till Förtroenderådet inför godkännande och beslut.
Förtroenderådet vill påminna om det ständiga behovet av nya tjänare. Anmäl ditt
intresse - hur det går till se Servicehandboken. Förtroenderådet har behov av ökad bemanning
i flera kommittéer, och ledamöter till Förtroenderådet från de Regioner som inte har någon
representant i Förtroenderådet, detta för att ha bättre möjligheter att genomföra de uppdrag
Konferensen beslutar om. Gå in på www.aa.se flik Medlemmar/AA Sverige/Vi söker tjänare
eller se annons i Servicebladet.
Förtroenderådet tackar varmt alla som under året deltagit i servicearbetet, i grupper, kretsar,
regioner, informationskommittéer och central service, och förmedlat AA:s budskap till den
alkoholist som fortfarande lider.
Förtroenderådet för AA Sverige

FRAK; FRIT och FRTK - Kommittéerna har varit vilande under året.
FREK
Kommittén har bestått av två medlemmar, Ewa B -sammankallande och Ulf B. Vi har haft ett
fysikst möte, några telefonmöten och även mejlkontakt.
Kommittén har analyserat AA:s ekonomiska rapporter under året.
Under första halvåret var egna bidrag små, och litteraturen stog för 60% av omasättningen.
Men under hösten ökade våra hattpengar på ett glädjande sätt.
Kommittén har också arbetat med budgeten.
Ewa B, sammankallande

FRLK
FRLK har valt in till arbetagrupp på 9st. entusiastiska kunniga npå engelska och svenska
språket för att revidera o. översätta ny såväl som gammal litteratur.
2 fysiska möten har skett under hösten 2019.
Nästa fysiska träff sker någon gång I februari 2020 för uppföljning av deras arbeten, som är
givande och skänker kunskap.
Laila N, Sammankallande för FRLK

FRNK
Vi har under året bestått av 4 medlemmar. Under året har 3 möte hållits.
Kommitténs arbete består i att intervjua och föreslå eller avslå personer för nationell service.
Vi ska sedan lämna en skriftlig rekommendation till Förtroenderådet.
Ett antal har vi rekommenderat FR att välkomna till nationell service, emedan 2 personer har
vi ansett kan göra bättre nytta för AA på andra ställen.
Jan-Ola J, Sammankallande FRNK
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FRPK
Policykommittén har under året bestått av:
Thomas Å, Sammankallande,
Mellersta regionen
Reine J,
Östra regionen till 2019-06-30
Per-Owe O,
Östra regionen
Sten H,
Nedre norra regionen
Policykommitténs syfte och arbetsuppgift framgår av arbetsbeskrivningen intagen i Servicehandboken utgåva 2018.
PK ser fram emot alla former av samarbete med berörda och välkomnar alla frågor och
påtalanden.
Kommittén har under året haft tre fysiska möten, samtliga redovisade till FR. Samarbetet i
kommittén är gott och engagerat.
Policykommittén gm Thomas Å, sammankallande

Förtroenderådets kommitté för Samarbete och Information (FRSoIK)
Under året har kommittén bestått av
Olov Åkerman Förtroendevald vän till AA, Ulf B, Danielle B, Ingela L (roterade ut vid
halvårsskiftet) och Anders W under hösten (ny ledamot i Förtroenderådet)
Kommittén har haft 6 träffar under året och i övrigt mycket kontakt främst via mail
En viktig uppgift för kommittén är att hantera flödet av meddelanden (10-30/månad) som
kommer in till aainfo@aa.se / info@aa.se . I möjligaste mån försöker vi skicka ärendena
vidare till lokala info-kommittéer eller grupper.
Under året har AA deltagit vid Seniordagarna i Stockholm, Biblioteks & bokmässan i
Göteborg och Socialchefsdagarna (Umeå). Bemanningen vid dessa event har huvudsakligen
hanterats av lokala kommittéer/grupper. För 2020 kommer vi att se över rutiner och
prioriteringar för deltagande vid event samtidigt som vi siktar på att vara med vid något
ytterligare lämpligt sammanhang.
FRSoIK deltog med två olika informationer/möten på Landsmötet i Strömstad.
Informationsseminarium hölls 16-17 november på Park Inn i Solnakonferenshotell med ca 40
deltagare från olika lokala kommittéer och kretsar. Ett mycket lyckat event med stort
engagemang och många intressanta diskussioner. Som konkret resultat bildades en
arbetsgrupp för att se över utbudet av broschyrer och hur de används i informationssammanhang (OI). Dessutom tas den nya version av bildspel som visades på seminariet vidare
ut på remiss för att senare förhoppningsvis godkännas av Förtroenderådet.
En viktig uppgift för FRSoIK är att det ska bildas fler lokala SoI-kommittéer och någon kan
nog komma att bildas utifrån seminariet, men vi kommer även under 2020 att vara mera
aktiva med att besöka regionmöten mm för att promota skapandet av SoI-kommittéer
FRSoIK är i behov av nya medlemmar så den AA-medlem som är intresserad får gärna höra
av sig. Finns det även erfarenhet av media- eller reklamvärlden så är det ett extra plus.
Se även Servicehandboken för övriga kvalifikationer.
Förtroenderådets kommitté för Samarbete och Information
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Verksamhetsberättelse 2019 från AA Bulletinen
Redan 1944 började New York City AA att publicera ett nyhetsbrev. Bill stöttade detta från början.
Detta nyhetsbrev blev så småningom Grapevine, AA.s amerikanska tidning. Redan från början
kallades tidningen ”Meeting in print”. De artiklar som Bill skrev i tidningen finns samlade i Hjärtats
språk.
Den första svenska tidningen kom 1957-58 och var inspirerad av den amerikanska motsvarigheten.
1974 fick den namnet Bulletinen. Efter ett uppehåll i slutet av 1990-talet återupptogs utgivningen i
början av 2000-talet och ”Bullen” fick sin nuvarande inriktning.

Ramarna för Bulletinens verksamhet anges i Servicehandboken kapitel 10.
Tidningen har utkommit med sex nummer som planerat och upplagan för år 2019 var 1 500
ex. per nummer. Upplagan är oförändrad jämfört med 2018.
Antalet prenumeranter är vid årets slut 1 225 st. (förra året 1 210) som prenumererar på 1 301
tidningar (förra året 1 288). Därtill kommer ytterligare 29 ex till kretsar, regioner och andra
servicekontor mm (förra året 29 ex).
Av AA:s totalt ca 445 grupper är 232 prenumeranter på Bulletinen (förra året 246 grupper).
För att höja upplagan har Bulletinen vidtagit olika åtgärder:
• Haft specialpris (100 kr) på Landsmötet. Detta ledde till 25 prenumerationer (förra året
48 prenumerationer).
• Försökt bredda prenumererandet till att omfatta gåvoprenumeration av sponsorer till
sina adepter
• Haft specialpaket (inkluderat den äldre versionen av Dagliga Reflektioner) på
Gullbrannakonventet. Deltagit aktivt under konventet med försäljning och
information. Detta ledde till 18 prenumerationer.
• Besökt ett flertal grupper under året och informerat om Bulletinen.
• Extra betoning av Bulletinens vikt under Servicekonferensen.
Målsättningen är att Bulletinen skall vara självbärande. Bulletinen genererade 2019 ett
överskott om 59 326 kronor (förra året 53 660). Överskott går årligen till AAs övriga
verksamhet.
Redaktionen under 2019 har bestått av Bengt B, Helené F, Kristina H och Bengt-Erik L.
Bengt-Erik L avgick efter Landsmötet i Strömstad och Kristina H kom senare in och avlöste
honom.
Redaktionen deltog på Landsmötet i Strömstad. Vi deltog med ett eget informationsmöte,
genom att medverka och vara tillgängliga i litteraturståndet samt medverkan vid inledningsoch avslutningspresentationerna. Vår delaktighet i landsmötet resulterade i ett specialnummer
med betoning på landsmötet samt utvidgade och fördjupade kontakter.
Bulletinen skall utgöra Mötet mellan mötena. Under 2019 har varje nummer av Bulletinen
förutom delningar också haft bilder från olika gruppers möteslokaler samt utdrag ur någon av
AAs informationsbroschyrer:
Nr 1 – februari: Delningar och AA:s broschyr En medlems syn på Anonyma Alkoholister (1).
Nr 2 – april: Delningar och AA:s broschyr En medlems syn på AA (2).
Nr 3 – juni: Delningar och AA:s broschyr En medlems syn på AA (3).
Nr 4 – augusti: Tema – Landsmötet i Strömstad och AAs broschyr En medlems syn på AA(4).
Nr 5 – oktober: Delningar och AAs broschyr En medlems syn på AA (5).
Nr 6 – december: Delningar och AAs broschyr En medlems syn på AA (6).
Vi ser en ökning av artiklar och lokalbilder, men vill ha ännu fler!
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Facebook-gruppen, Bulletinen-AA har nu växt till 540 följare (förra året 502 följare).
Ett av huvudmålen för 2020 är att öka antalet prenumeranter. Vi har under de senaste tre åren
haft en i stora drag oförändrad prenumererad upplaga. Vi fortsätter arbeta med att hitta bättre
lösningar för att behålla och öka både antalet grupper och medlemmar som prenumererar.
Fyra år i sammandrag
2016
2017
2018
2019
Upplaga
2 000
1 500
1 500
1 500
Prenumererad upplaga
1 331
1 374
1 288
1 301
Friex
29
29
29
28
Prenumeranter
1 217
1 260
1 210
1 225
Antal grupper som prenumererar
234
244
246
232
Antal nr
6
6
6
6
Bulletinens Facebookgrupp,
följare
422
454
502
540
Ekonomiskt resultat
65 144 47 707 53 660 59 326
n.a. = ej tillgänglig uppgift

Bengt B.

Redaktionen
Helené F.
Kristina H

Verksamhetsberättelse 2019 från Internationella delegater
Internationella delegaterna består av två Världsservicedelegater (WSD).
Under året har gruppen bestått av:
WSD: Ewa B (Södra regionen och Ray L (Östra Regionen)
Under året har vi besökt regioner och deltagit i krets- och regionmöten.
Ewa B ingår även som ledamot i FR under sitt 2:a och 3:e år.
Ray L har varit adjungerad till FR under året.
Ordf. i FR Thomas A och Ylva B från Servicekontoret deltog i Englands Servicekonferens
Vid ESM-mötet i York, England deltog Ewa B och Ray L.
Rapportering om årets händelser har skett genom rapporter till Förtroenderådet. Dessa finns
intagna i Servicebladet och även på vår hemsida.
Internationella Delegater gm Ewa B och Ray L

Rapporter 2019 från regionerna
Övre Norra Regionen
Övre norra regionen består av Norrbottenskretsen och Västerbottenskretsen. Vi har Ca 35
grupper utspridda i länen med varierande storlek och aktiviteter. Under 2019 har vi haft
4 regionsmöten och 4 kretsmöten.
Norrbottenskretsen har i år haft AA-Retreat Storforsen ”i ett återtåg till livet”. Väldigt
uppskattat och välbesökt ca 200-250 personer. Konventet tar en paus 2020 i och med
Landsmötet i Luleå där det jobbas för fullt.
Ulrik har haft ett uppskattat seminarium på varvet med genomgång av servicehandboken.
Deltagarna hoppades på en fortsättning, då seminariet uppgavs ge större inblick och förståelse
för AA´s arbetssätt.
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Paltkoma i Piteå under december månad var ett fint minikonvent och Varvsgruppen hade sin
traditionsenliga Jullunch med många besökare.
I Råneå har det startats upp en ny AA-grupp.
Västerbottenskretsen har medverkade med en monter vid Socialchef dagen, som i år var i
Umeå. AA fick eget bord där vi fick sprida kunskap om vad AA är för något.
Nya möten och grupper har startats upp. Regionen har bra ekonomi.
Vi har planerat in ett Service konvent typ tredje benet, tillsammans med nedre norra regionen.
Vi har sett ut ett ställe att vara på, det blir på Gamla fängelset i Umeå där vi ska övernatta i de
gamla cellerna. Ca 40 pers räknar vi med.
VGV seminarium med 20-30 st medverkade som var uppskattat.
Bidrag sänds iväg efter förmåga och serviceandan är förhållandevis god.
Aktiviteter under året:
Storforskonvent juli.
Höstmöte Skellefteå aug
Paltkoma i Piteå
Informationsträffen i Stockholm
Julträffar i Luleå, Skellefteå och Umeå
Planering inför Landsmötet 2020
Planerat in nytt servicekonvent typ tredje benet tillsammans med nedre norra regionen.
Tjänare i regionen:
Ordförande: Peder L Piteå
Vice ordf: Jonas J Älvsbyn
Kassör: Anders R Umeå
Sekreterare: Vakant
Servicedelegater: Göran B Umeå och Ulrik S Luleå
Förtroenderådet: Anders W Skellefteå
Föreningen AA i Sverige: Sture M Umeå och Anders F Skellefteå
I Service Göran B & Ulrik S, Servicedelegater i Övre norra regionen

Nedre Norra regionen
Tjänare i regionen:
Ordförande: Benny E. Kramforsgruppen
Sekreterare: Anna H. Bräckegruppen
Kassör: Åsa T. Ångegruppen
Servicedelegat: Benny E. Kramforsgruppen
Servicedelegat: Peter H. Elviragruppen, Örnsköldsvik.
Suppleant Servicedelegat: Åsa T. Ångegruppen
De vakanta serviceuppdrag som vi för närvarande har i regionen är: Regionens representant i
Förtroenderådet, Vice Ordörande, Vice Sekreterare, Vice Kassör samt en andra Suppleant.
Under årets möten har återkommande diskussioner försts kring servicevilja och bristen på
kandidater till de tomma serviceposterna, mest akut är att Nedre Norra Regionen sedan
månadsskiftet juni/juli saknar en Representant i Förtroenderådet.
Regionen har gett en medlem, Isak H, att skriva en motion med regionens stöd angående
problematiken med att fylla posterna med kvalificerade servicevilliga, detta då exempelvis
posten som Representant i Förtroenderådet kräver att man först varit servicedelegat samt att
man behöver ha tiden för att fullgöra sitt uppdrag som representant.
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Utöver detta har regionen även fört samtal avsedda att stimulera viljan till att bilda en ny,
tredje, krets i regionen för att skapa ett närmre samarbete inom kretsarna samt för att skapa en
mer välbalanserad röstlängd i regionen ifall någon kretsrepresentant inte kan delta då ett
beslut skall tas.
Inga separata gruppsamvetsmöten har hållts i regionen, däremot har vi det som en stående
punkt på dagordningen, vilket ofta ger fina samtal.
Jämtlandskretsen har efterlyst draghjälp med offentlig information och har fått tips.
Mittkretsen har en aktiv informationskommité, men efterlyser intresserade informatörer, gärna
även fler kvinnliga informatörer.
Regionen väntar i skrivande stund på svar från kretsarna angående om vilka grupper som vill
stå som värd för landsmötet 2021 för att sedan kunna ta beslut om stad under nästkommande
regionmöte som är planerat under mars 2020.
Regionen har för övrigt ställt sig positiv till ett samarbete med Övre Norra Regionen gällande
att anordna ett servicekonvent i stil med ”3:e Benet”, dock är det planerat att hållas i Umeå
och Övre Norra Regionen har såhär långt dragit det tunga lasset med planering och
förberedelser.
Regionen ser fram emot ett givande år 2020.
MvH Benny E. Ordf. Nedre Norra Regionen

Mellersta regionen
Mellersta Regionen består av lanskapen/ kretsarna Värmland (29 grupper), Dalarna (22
grupper), Gästrikland (9 grupper) och Hälsingland (10grupper) och det totala antalet grupper
är 70st. Aktiva kretsar finns i Värmland och Dalarna. Gästriklands krets är vilande.
Hälsingland har ingen krets, där är istället grupperna aktiva i Soik-samarbete. Grupperna
deltager även med egna representanter och observatörer direkt på regionens möten. Denna
lösning har pågått under lång tid och ett tradionellt bildande av ny krets i Hälsingland är ännu
inte efterfrågat av grupperna.
Mellersta Region har under året haft 4st möten, geografiskt mittcentrerade i region. Inför 2020
har det beslutats att hålla ett möte i varje del (krets) för att öka de lokala gruppernas
möjligheter att deltaga och medverka på regionens möten.
Regionens tjänare har under året varit följande:
Ordförande
Anita A. Grängesberg
Vice ordförande
Hasse F. Torsby
Sekreterare
Örjan A. Karlstad
Vice sekreterare
vakant
Kassör
David A. Bollnäs (David har avgått under året pga.
avflyttning).
Tillfällig kassör
Urban L. Ljusdal
Vän till AA i Regionen
Gunnar B. Undersvik
Nominenringskommittè
Ulf B.
Hudksvall
Samordnare
vakant
Servicedelegater:
Rolle P. Ljusdal
Jan G.
Karlstad
Magnus E. Hudiksvall
Servicedelegatsuppleanter:
Kjell M. Hedemora
Dan W. Gävle
Förtroenderådet
Thomas Å. Borlänge
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Styrelsen AA i Sverige
Fr:s ekonomikommittè

Birgitta L. Borlänge
Ulf B.
Hudiksvall

Regionen har inte längre någon egen info-kommittè, däremot finns ett flertal fungerande Soikgrupper lokalt i kretsarna som bedrivit gott arbete och även deltagit på FrSoik-dagarna. Posten
som ”Samordnare” i regionen är inte tillsatt ännu, men en sådan tjänare torde kunna fylla en
behövande funktion med tanke just på samordning.
Regionen har under året hållit VGV-seminarium i Gävle och i Karlstad, även ett flertal kortare
VGV har anordnats lokalt och i samband med vgv har även ”Trygghet I AA” behandlats.
Läget i Mellersta Regionen känns stabilt och vi ser med tillförsikt fram mot ett nytt tjänarår i
AA:s gemenskap.
Anita A

Rolle P.

Östra regionen
Östra Regionen består av 8 kretsar.
Styrelse består av:
Ordf.
Kjell B
V.Ordf.
Per K
Sekr.
Ulla E
V.Sekr.
Birgitta R
Kassör
Conny E
V. Kassör Åke T
Under 2019 har 4 Gruppsamvetsmöten och 4 praktiska möten genomförts.
Under verksamhetsåret 2019 har samarbetet varit närmare emellan Delegater och Regionen
genom att Regionordföranden på begäran av Delegaternas sammankallande närvarat på
Delegaternas möten. Regionen har även rättat till de felaktigheter som varit vad gäller
valförfarandet i frågan om när supleanger skall väljas till ordinarie Delegater, i det fallet har
Regionen upplyft dem till ordinarie utan val detta är nu tillrättat. Regionen har även beslutat
att starta upp ett Regionblad som kommer att genomföras 2020.
Praktiska möten besöks genomsnittligt av ca 30 st.
Gruppsamvetsmötena hålls i någon mindre form.
Ekonomi:
Bidragen från kretsar kan väl sägas ha något förbättrats i jämförelse med 2018.
Vid tangentbordet Kjell. B

Östra regionens Servicedelegaters verksamhetsrapport år 2019
Servicedelegaterna har hållit sina egna möten i samband med regionsmöten samt ytterligare
möten före servicekonferensen.
Karl David har redogjord koncepterna i ett par tillfällen annars har det varit mestadels
redogörelser från kretsarnas pågående verksamheter.
Krets 2 har fått en suppleant
Krets 8 har fått en ordinarie
Krets 4 har två anmälda till servicedelegatposten och skall presentera sig i nästa regionmöte.
Filip har skrivit en diskussionsmotion som han ödmjukt kallar servicedelegaternas motion.
Servicedelegater till servicekonferensen
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Namn
Tönnes P
Matti P
Johan N
Filip G
Gert P
Christer E
Lasse S
Reserver
Johan A
Kerstin N
Conny E

Krets
1
2
3
3
5
6
7

antalet servicekonferenser
1
2 (1ordinarie)
2
0
0
0
0

2
8

/Matti P, servicedelegat

Västra regionen
Västra Regionen har 3 Kretsar:
A-Kretsen: (Bohuslän l Dalsland}
Göteborgskretsen
Hallandskretsen
Regionen har endast en kassör o en Webbmaster.
Vid varje Regionmöte utses Ordförande o sekreterare. Regionen har 2 servicedeligater.
Västra Regionen arrangerade 2019 års Landsmöte i Strömstad Senaste Reg.-mötet
anmälde sig 2 vänner från skaraborg som var villiga att starta en krets i detta område.
Informations-kommitten har lyfts bort från regionen o ligger nu på kretsnivå.
Med vänlig hälsning, Västra Regionen

Södra regionen
Till 2020 års Servicekonferens avseende verksamhetsåret 2019.
Regionen omfattar de tre landskapen Skåne, Blekinge och Småland och är indelat i sex
kretsar. Fem av dessa deltar i regionens arbete men den sjätte, Jönköpingskretsen, har tidigare
deltagit vid ett par regionmöten men inte fått igång någon verksamhet under året. Vi har
servicedelegater som försöker hjälpa dem och fått kontakt, vilket ger god förhoppning om att
få med kretsen under 2020.
Regionen har haft fyra möten under året. Det har varit konstruktiva och givande möten. Trots
att det är högt i tak med mycket diskussioner är mötena lugna tillställningar, vilket visas av att
de deltagande observatörerna upplever det som givande och inspirerande.
Regionen ger ut ett nyhetsbrev digitalt som är ett bra alternativ för att få ut information om
bland annat olika konvent och datum för regionens och kretsarnas möten. Det brevet har blivit
mycket populärt och administratören för detta har många adresser på sin maillista.
Under 2019 har det varit svårt att fylla alla tjänarposter i regionen. Vi har sekreterare under
några möten och fått utse en vid varje tillfälle. Vi har fått två nya servicedelegater så nu är vi
två tredjeårs- och två förstaårsdelegater. På grund av befolkningsfördelningen har det främst
varit tjänare från Malmö- och Lundakretsen.
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Servicedelegater
Sedan Servicekonferensen 2019 har två servicedelegater roterat ut och vi har fått två nya. Nu
är vi i ett läge där vi har två förstaårsdelegater och två tredjeårs men ingen andraårsdelegat.
Det har varit viktigt för oss att ha ett bra samarbete sinsemellan och lära av varandra så därför
träffas vi en gång mellan regionmötena. Bland det vi då diskuterar är hur vi ska fördela
kretsmötena sinsemellan. Tidigare var fördelningen av servicedelegater i regionen så att det
blev mer naturligt vilken krets man skulle besöka. Vi jobbar hela tiden på att få delegater från
flera kretsar. Det hade blivit billigare för gemenskapen och viktigt för delaktigheten.
Vi har fortlöpande deltagit i arbetsmöten och gruppsamvetsmöten, och varit ute och
informerat om trygghet i AA, traditioner och koncept, VGV samt sponsrat Västra regionens
delegater.
Offentlig information
Malmökretsen och Lundakretsen har ett bra samarbete för den offentliga informationen.
Rapporterna från informationskommittén visar att man har hittat en bra formel för att få
möjlighet att komma ut för att informera och att man får bra respons av de som tar del av
informationen. Bland de som har besökts är en gymnasieskola i Lund, brandkåren och
sjuksköterskeskolan i Lund.
Skånska Nordvästkretsen har en egen informationskommitté. Där har man haft ett
heldagsseminarium.
Eldkretsen är på gång att bilda sin egen informationskommitté, kanske i samarbete med
Sydostkretsen. Man får här hjälp från Malmö-Lund.
Sammanfattning
Södra regionen fungerar bra med fyra möten om året. De sprids ut till olika grupper för att öka
intresset för service. Regionen hade ett gruppsamvetsmöte i samband med regionmötet i
augusti. Där diskuterades bland annat hur man ska kunna öka intresset för service. En annan
diskussionspunkt var hur man hanterar frågan med andra missbruk än alkohol, en fråga som
oroar en del med tanke på tredje traditionen. Diskussionerna på mötena kan ibland bli livliga,
men med tanke på omsorgen om oss själva och gemenskapen blir det till slut bra och
deltagarna enas enligt traditionerna.
Västra Strö i januari 2020
Per-Olov N, servicedelgat
Eva J, servicedelegat
Per-Åke I, servicedelegat
Gustav M, servicedelegat
Inga-Britt A, ordförande Södra regionen
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