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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. 

 
 
 

Våra 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. 
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Ur Riktlinjerna: 
I övrigt kan servicekonferensen endast komma med förslag, som det står gruppsamvetet fritt att 

godta eller förkasta. Varje förslag från Konferensen är ett uttryck för det gemensamma 
gruppsamvetet i Sverige och därför bör tillmätas stor vikt." 
 
Riktlinjer för servicekonferensen: 
Se servicehandboken Kapitel 5, Sidorna: 33 – 43 

Konferensurkunden 
 
Konferensens allmänna ansvarsförbindelser: 
 
• i alla sina förehavanden skall Konferensen efterleva andan i AA-traditionen och noga tillse att 

Konferensen aldrig blir säte för riskfylld rikedom eller makt 
• att tillräckligt stort rörelsekapital tillsammans med en måttlig reserv förblir dess kloka ekonomiska 

princip 
• att ingen av Konferensensdeltagare någonsin placeras i en ställning som innebär oinskränkta 

befogenheter över någon av de andra 
• att man kommer fram till alla viktiga beslut genom diskussion, röstning och så ofta som möjligt i 

stor enighet 
• att ingen av Konferensens beslut någonsin straffar någon enskild eller inbjuder till offentlig 

polemik 
• att även om Konferensen handlar i Anonyma Alkoholisters tjänst, får den aldrig ägna sig åt 

maktutövning 
• att Konferensen, liksom Anonyma Alkoholister som den tjänar, alltid skall förbli demokratisk i 

tanke och handling 
(Utdrag ur koncept XII ur Tolv koncept för service.) 
 

Försäkran nummer ett: 
Konferensen får aldrig bli säte för riskfylld rikedom eller makt. 
Försäkran nummer två: 
Tillräckligt stort rörelsekapital plus en tillräcklig reserv bör vara Konferensens kloka ekonomiska princip. 

Försäkran nummer tre: 
Ingen av medlemmarna i Konferensen får någonsin placeras i en ställning som innebär oinskränkta 
befogenheter över någon av de andra. 

Försäkran nummer fyra: 
Att vi kommer fram till alla viktiga beslut genom diskussion, röstning och, närhelst så är möjligt, i stor 
enighet. 

Försäkran nummer fem: 
Att ingen av Konferensens handlingar någonsin bestraffar någon enskild eller inbjuder till offentlig 
polemik. 

Försäkran nummer sex: 
Att även om Konferensen får agera i Anonyma Alkoholisters tjänst, får den aldrig ägna sig åt maktutövning 
och att Konferensen, liksom samfundet Anonyma Alkoholister som den tjänar, själv alltid kommer att förbli 
demokratisk i tanke och handling. 

(Utdrag ur koncept XII ur Tolv koncept för service.) 
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Dagordning SK 2022  

Fredag den 1 april kl. 16.00   

§1. Förtroenderådet hälsar välkommen och öppnar den 31:a Servicekonferensen.  

§2. Fortsatt ledning av Konferensen överlämnas till Konferensordföranden. De Tolv Traditionerna, 
Ingressen, Tolv Koncepten läses och 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 2021.  

§6. Övriga frågor till Förtroenderådet anmäls. Inlämnas skriftligt till sekreteraren senast fredag kl. 18.00. 
Besvaras under söndagen. (§17)  

§7. Konferensens huvudtema: Kärlek och Service.   

§8. a) Namnförslag till presidiet för 32:a Servicekonferensen (val §16a)  
      b) Förslag till huvudtema för den 32:a Servicekonferensen samt Landsmötet (beslut §16b)  
      c) Förslag till arrangör av Landsmötet 2023. Nedre Norra Regionen står på tur (beslut§13a)  
      d) Namnförslag och presentation (val §13b) Ledamot av FR till:   

• Östra regionen 

§9. Regionernas verksamhetsrapporter 2021 samt nulägesinformation 
 
§10. Verksamhetsrapporter 2021 samt nulägesinformation:   

• Förtroenderådet, inkl. kommittéer   
• Internationella delegater  
• Bulletinen 
• Styrelsen för föreningen AA i Sverige och Servicekontoret 
• Information om Ideella Föreningen AA i Sverige   
• Muntlig redogörelse från arbetsgruppen för AA:s framtida struktur 

§11. Genomgång av fredagens arbetsuppgifter till de olika utskotten:  
• Konferensens tema: Kärlek och Service.  
• Motionerna  
• AA’s framtida struktur 
• Servicekontorets funktion 
• Förtroenderådets förslag på ändringar i Servicehandboken 
• Koncept 1 - 4 
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Utskottsarbetet påbörjas, avrapportering i plenum på söndag.  

OBS: fredag och lördag hålls öppet AA-möte kl. 22.00   

Lördag den 2 april kl. 09.00  

 Presidiet hälsar välkommen till konferensens dag 2 och öppnar konferensen.  

§12 a) Ekonomisk redovisning inkl. styrelsens verksamhetsberättelse 2021, information om Ideella          
Föreningen AA i Sverige samt nulägesinformation Anders F 
       b) Revisorn har ordet: Björn E 
 
 §13 a) Beslut av arrangör och tema för Landsmötet 2023   
        b) Val av ledamöter till Förtroenderådet  
 
 §14. Fortsatt arbete i utskotten  

Söndag den 3 april kl. 09.00  

Presidiet hälsar välkommen till konferensens dag 3 och öppnar konferensen.  

§15.  Presentation av utskottens arbete samt beslut och uttalanden av Konferensen  

§16. a) Val av presidiet för Servicekonferens 32:a Servicekonferensen  
        b) Fastställande av huvudtema och datum för 32:a Servicekonferensen  
        c) Fastställande av antal och fördelning av servicedelegater till Servicekonferens 2023  
 
 
§17. a) Uppföljning av föregående konferensbeslut av FR  
        b) Frågor till Förtroenderådet från fredagen besvaras.  
        c) Godkännande av Förtroenderådets verksamhet för 2021.  
 
 §18. Konferensdeltagarna uttalar sig om den 31:a Servicekonferensen  

 §19. Avslutningsanförande av Förtroenderådet. 
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Deltagare med rösträtt 

Servicedelegater(2022)                                            
Övre Norra:                                                                       
Peder L. Piteå (2) 
 
Nedre Norra: 
Anna H. Bräcke (1) 
Gunnar H. Sundsvall (1) 
 
Mellersta:                                                         
Patrik Fal Ljusdal (1)  
Magnus E. Hudiksvall(3) 
Kjell M. Hedemora (3) 
 
Västra: 
Per-Olov R Tvååker (3) 
Wille  E. Frilisås         (3)) 
Vakant    
 
Södra. 
Per-Åke P. V Strö(3) 
Gustav M. Harlösa(3) 
Einar B. Hyllinge (2) 
Janne R. Malmö (1) 
 
Östra:  
Gert P. Nacka (3) 
Christer E. Strängnäs (3) 
Conny E. Västerås (2) 
Tuula C.  Norrtälje (2) 
Kerstin N (1) 
Johan A (1) 
Lena W (1) 
 
Förtroenderådet: 
Anders W. Ordf./Övre Norra 
Ray L. / WSD 
Lasse D.  / WSD 
Touko M. Stockholm, Vän till AA 
Calle F. Nedre Norra 
Steninge O. Västra 
Steffen O. Mellersta 
Tove F. Södra 
 
Anställd vid Servicekontoret 
Ulf B. 
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Deltagare utan rösträtt 
 
Styrelsen för Föreningen AA i Sverige: 
Anders F. 
 
Bulletinen: 
Helené F. Säve 

 
Inbjudna gäster: 
WSD Finland 
WSD Norge 
WSD Danmark 

 
Presidiet: 
Benny E. Ordförande (Nedre Norra) 
Ulrik S. Sekreterare (Övre Norra) 
Matti P. Hotellansvarig/vice ordförande (Östra) 

 
Utskottsindelning 
 

Utskott 1 Region   Utskott 2 Region  

Per- Olof R Västra Ordförande Gert P Östra Ordförande 

Conny E Östra Sekreterare Anna H Nedre Norra Sekreterare 

Patrik F Mellersta Nyckel Lena W Östra Nyckel 

Gustav M Södra  Janne R Södra  

Magnus E Mellersta  Calle F FR/Nedre Norra  

Steninge O. FR/Västra  Anders W FR/Övre Norra  

Inga-Britt A Styrelsen AA  Helené F Bulletinen  

Lasse D WSD / Sverige   Julianne LL WSD / Norge  
 

 
 
Utskott 3 Region   Utskott 4 Region  

Willy E Västra Ordförande Kerstin N Östra Ordförande 

Einar B Södra Sekreterare Peder L Övre norra Sekreterare 

Gunnar H Nedre Norra Nyckel Johan A Östra Nyckel 

Tuula C Östra  Per-Åke I Södra  

Christer E Östra  Ulf B Kontoret  

Tove F FR/Södra  Steffen O FR/Mellersta  

Touko M Vän till AA  Svend H WSD/Danmark  

Laura K WSD / Finland  Per S Mellersta  
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UTSKOTTSARBETE 
Motioner  
Motionshäftet skickades ut i december 2021 till delegater och grupper med aktuell uppdaterad adress. 
Motioner 1–7 Beslutsmotioner 
Motioner 8-12 Diskussionsmotioner   
Konferenstema: Kärlek och service 
AA’s framtida struktur 
Servicekontorets funktion 
Förtroenderådets förslag på ändringar i Servicehandboken 
 
Koncepten  
Utskott 1                               Koncept 1 
Utskott 2                               Koncept 2 
Utskott 3                               Koncept 3 
Utskott 4                               Koncept 4 
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Tidigare konferensers tema 

 
2021 Vårt mål, nykterhet åtkomlig för alla 
2020  Ett Oföränderligt Budskap I en Föränderlig Värld 
2019  AAs framtid i den moderna världen 
2018 Förståelsen av Principer före Personligheter 
2017 Ett AA, En Värld, Ett Hjärtats Språk 
2016 Gör det enkelt 
2015 Enighet, tillfrisknande, service 
2014 Att föra budskapet vidare genom service 
2013 Rotation - AA:s puls 
2012 Sponsorskap vårt ansvar 
2011 Tillfrisknandet har inga gränser 
2010 Service - tacksamhet i handling 
2009 Service - vårt ansvar och framtid 
2008 Vårt huvudsyfte 
2007 Villighet till förändring 
2006 Anonyma men inte osynliga 
2005 Att föra budskapet vidare 
2004 Enighet och Service 
2003 Ansvar 
2002 Förtroende 
2001 De Tre Legaten 
2000 De Tolv Principerna 
1999 Enighet och struktur 
1998 AA utan gränser 
1997 Vår gemensamma välfärd 
1996 En andlig gemenskap 
1995 Jag är ansvarig 
1994 Anonymiteten 
1993 Service — Rättighet och skyldighet samt Fadderskap 
1992 Gör det enkelt 
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Allmänt om konferensen 

Konferensen äger rum på hotell Park Inn i Solna centrum från fredag 1:a april kl.16.00 till söndag 3:e 
april senast kl. 16.00. 
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. OBS lunch fredag endast för servicedelegater. 

Boende 

Incheckning på Park Inn efter kl. 15.00 fredag. Utcheckning senast kl. 12.00 söndag. 

AA-möten  
Fredag och lördag hålls öppet AA-möte kl. 22.00 – 23.00 i stora salen(plenum). 
 
Avslutning 
Konferensen beräknas vara avslutad söndag senast kl. 16.00. 
Valda medlemmar till Presidiet för Servicekonferensen 2023 ska stanna efter konferensen, för möte 
med avgående Presidiet och Förtroenderådet. Träffas 20 minuter efter avslutad konferens. 
 
Reseräkning 

Utlägg för resor i samband med konferensen utbetalas av Servicekontoret mot inlämnande av attesterad 
reseräkning. Lämnas till Presidiet på konferensen. 

Ta gärna med: 
Servicehandboken 
De 12 koncepten (finns också att läsa på AA:s hemsida- fliken medlemmar – dokument – broschyrer) 
 

Till er som ansvarar för verksamhetsrapporter   
vid § 9 på Servicekonferensen  

 
Tänk på att:  

• Ingen föredragning. Utse en person som svarar på eventuella frågor.  
 

Till er som ska avlägga nulägesrapport   
vid § 9 och § 10 på Servicekonferensen 

  
Tänk på att:  

• En nulägesrapport skall kortfattat rapportera om det som hänt i år och skickas till Presidiet 
senast 30/3 
• Nulägesrapporten skrivs, 1.a kvartalet 2021, fram till Servicekonferensen.  
• Om det inte har hänt något så behöver ni inte avlägga någon rapport, meddela då detta 
                 till Presidiet.  
• Utse en person som ska avlägga rapporten.  

  
Har ni frågor eller behöver hjälp så är ni välkomna att höra av er till oss i presidiet.  
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Preliminära hålltider 
 
Hållpunkter för Delegater fredag 
       
 
Fredag 
Kl 11.00 Delegaterna träffas i delegatrummet 
Kl 13.00 Lunch 
Kl 14.00 Delegaterna träffas i delegatrummet 
Kl. 15.00 Incheckning och kaffe 
 
Fredag  
Kl. 13.00 FR och Presidiet samlas  
Kl. 16.00 Konferensen öppnas i plenum 
Kl. 18.00 Middag  
Kl. 19.00 Konferensen fortsätter med utskottsarbete.  
Kl. 22.00 Öppet AA-möte i mötesrummet  
  
Lördag  
Kl. 09.00 Konferensen fortsätter i plenum  
Kl. 10.30 Kaffe  
Kl. 11.00 Konferensen fortsätter  
Kl. 12.00 Lunch  
Kl. 14.00 Konferensen fortsätter i plenum och utskottsrummen  
Kl. 15.30 Kaffe  
Kl. 16.00 Fortsatt utskottsarbete  
Kl. 18.00 Middag  
Kl. 19.00 Fortsatt utskottsarbete  
Kl. 22.00 Öppet AA-möte i mötesrummet 
  

Söndag  
Kl. 09.00 Konferensen fortsätter med presentation av utskottens arbete i plenum 
Kl. 10.30 Kaffe   
Kl. 11.00 Presentation av utskottens arbete fortsätter  
Kl. 12.00 Lunch  
Kl. 14.00 Konferensen avslutas i plenum 
 
FR + Presidiet för Servicekonferensen 2022 och Servicekonferensen 2023 samlas 20 minuter 
efter Konferensens slut för avrapportering.  
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RAPPORTER FRÅN REGIONERNA SAMT VERKSAMHETSBERÄTTELSER 
FRÅN FÖRTROENDERÅDET OCH DESS KOMMITTEER 2021 

 
Verksamhetsberättelse 2021 från Förtroenderådet och dess kommittéer 

 

Förtroenderådet 

Även om Covid-situationen har varit bättre under 2021 än året innan så har restriktionerna påverkat 
mycket av AA:s verksamhet. Det positiva är att vi lärt oss att på ett bra sätt använda digitala 
möjligheter både för vanliga AA-möten och servicemöten på olika nivåer. 

Förtroenderådet har totalt haft 10 möten under året. Av dessa har vi träffats fysiskt vid 3 möten, övriga 
har hållits digitalt via Zoom. 

Vid mötet 17/10 bjöd vi även in till ”öppet hus” för de AA-medlemmar som ville träffa 
Förtroenderådet. Ett tiotal besökare tog upp frågor som ledde till intressanta diskussioner. 

Under verksamhetsåret 2021 har Förtroenderådet bestått av följande medlemmar: 

Övre norra regionen – Anders W. 

Nedre norra regionen – från 210701 Carl-Olof F. 

Mellersta regionen – Thomas Å. till 210630, därefter Steffen O 

Östra regionen – Vakant (regionordförande inbjuden, deltog vid vissa möten) 

Västra regionen – Per W. till 210630, därefter Steninge O 

Södra regionen – Tove F.  

Vän till AA - Touko Makkonen  

Internationell delegat - Ray L.  

Internationell delegat – Lasse D. (adjungerad till FR från 210925) 

Servicekonferensen kunde pga Coronasituationen inte genomföras fysiskt i april men en digital 
konferens hölls med mycket gott resultat. Stort tack till Presidiet för det proffsiga upplägget och 
genomförandet. 

Den nya kommittén för Utveckling & Kunskap (FRUK) har kommit igång med sitt arbete men 
behöver fler medlemmar. Bland annat genomfördes Servicelyftet 20/11, en digital inspirationsdag 
kring service. 

AA Sveriges ekonomi är fortsatt mycket god. Framför allt ligger kostnaderna för central service på låg 
nivå, främst på grund av minskade resekostnader även om en del fysiska möten kunde genomföras 
under hösten. Mycket diskussioner har handlat om hur vi kan omsätta tillgångarna till åtgärder för att 
föra budskapet vidare. 
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Landsmötet 2021 var tänkt att hållas i Luleå men fick åter ställas in på grund av Coronapandemin. 
Servicekonferensen beslöt att Luleå får en ny chans att anordna Landsmötet som nu planeras till 29/7–
31/7 2022. 

Utifrån beslut på Servicekonferensen så har en arbetsgrupp tillsatts för att se över AA Sveriges 
servicestruktur. Arbetsgruppen har kommit igång med arbetet och har till att börja med lagt mycket 
fokus på att kartlägga vad medlemmarna tycker är bra eller inte bra med nuvarande struktur. 

Förtroenderådet tackar varmt alla som under året på olika sätt deltagit i servicearbetet, i grupper, 
kretsar, regioner, informationskommittéer, servicekontor och central service mm.  

Det finns alltid möjlighet kontakta Förtroenderådet direkt per e-post fortroenderadet@aa.se.  

Förtroenderådet för AA Sverige 

FRIT 

Verksamhetsrapport 2021 Förtroenderådets IT-kommitté. (FR-IT), Webbgruppen eftersom inte FR-IT 
i mening existerar idag.  

Webbgruppen har varit verksam sedan maj 2021 i ett syfte att ta fram en ny webb för AA i Sverige. 

Kommitténs sammansättning:  

Bernt G – Servicekontoret (Fram till pension)  

Ulf B – Servicekontoret  

Steffen O – Förtroenderådet (Sammankallande)  

Hans E – AA medlem  

Roger E – AA medlem  

Webben: Syftet med denna grupp är att ta fram en ny modernare och mer lättarbetad webb i utifrån de 
besökande medlemmars, hjälpsökande och andra intressegruppers behov.  Sidan även ska underlätta 
(och öka säkerheten) för administratörerna, dvs de kontorsanställda? Samt att sidans främsta syfte är 
att på ett effektivare sätt hjälpa till att sprida budskapet och kunna hjälpa människor i nöd? 

Kommittén har haft 10-tal arbetsmöten under 2021 för att ta fram kravspecifikationer, designskisser 
samt upphandlngsunderlag. 

Förtroenderådet beslutande under årets början att bilda en tillfällig kommitté som skulle vara FR 
behjälplig att ta fram en ny webb i enlighet med medlemmars önskan samt då nuvarande webb blivit 
förlegad samt att avtalet med leverantör går ut och det skulle bli nästan lika dyrt att behålla den som att 
göra en ny och modernare webb.  

Förtroenderådets Webbgrupp  

g/m   

Steffen O (Sammankallande) 

 

 

mailto:fortroenderadet@aa.se


   
 

15 
 

FRLK  

Vid årets början bestod kommittén av Gudrun FJ som roterar ut 30/6-22 (Södra) och Karin C som 
sitter i FRLK till 30/6-23 (Södra). Den 1/7-21 tillkom Steninge O (Västra) som också är 
sammankallande. Under första halvåret har det endast varit telefonkontakt. 

FRLK består således av följande tjänare: 

Steninge O (FR Västra sammankallande) 
Gudrun FJ (Södra) 
Karin C (Södra) 

Tjänare med speciella uppdrag för FRLK: 

Ewa B 
Henrik S 
Rikard B 
Satu S 

Litteraturplan 

Tolv koncept för världsservice och Illustrerade koncept: Beräknas vara färdig i februari-mars. Vårt 
stora ansvar: Klar för tryckning. 

Som Bill ser det: Vi väntar på PDF:fil  för korrekturläsning. 

AA blir myndigt: Revideringen ev. klar 2023? 

För det vidare: Revideringen  beräknas klar inom stipulerad tid 2024. 

Dr. Bob och de andra föregångarna: Nytryck 2027, ej i arbete. 

Vi har haft ett fysiskt möte i Lund den 12/11-21. Vi har beslutat att ha 2 st fysiska möten/år samt om 
det behövs komplettera med zoommöten. 

Enligt David R (publ. director AA world service) gäller vår CD- licens för “Stora boken” även för att läsa 
in och omvandla till mp3-filer. Vi får också publicera ”Dagliga reflektioner” på vår hemsida. 

Steninge O. har framfört till Förtroenderådet att vi bör utveckla ”grafiska riktlinjer” för all litteratur 
och trycksaker. Vi bör också utforma en ”Style Guide” med språkregler som kan användas av alla som 
översätter och reviderar litteratur. Det finns en hel del begrepp som är specifika för AA och som ska 
skrivas på särskilt sätt enligt FR i all litteratur. 

FRLK ser fram emot att fortsätta med att revidera och översätta litteratur. 

Steninge O, sammankallande FRLK 

 

FRNK 

Vid årets början bestod kommittén av Jan-Ola J (Södra) och Thomas Å (FR Mellersta).  
Två namnförslag kom in och Ulrika L (Nedre norra) adjungerades in redan i januari, då Jan-Ola J valt 
att avgå i förtid och Ulla E (Östra) adjungerades in i slutet av mars.  

På vårt Zoom-möte 210325 beslutades att Ulla E skulle vara sammankallande och Ulrika L 
sekreterare. 
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Vi jobbade på med att rensa och skapa ny struktur både i Outlook och Sharepoint i Office 365 och 
hade flera möten via Zoom under kort tid.  

Vi fick även ett namnförslag till FRUK och hade en intervju via Zoom med Kattis C (Östra) 210331 
och kunde i enighet rekommendera henne för inval.  

Vid halvårsskiftet roterade Thomas Å ut och FR beslutade på mötet i augusti att två representanter från 
FR skulle ingå i FRNK framöver.  

FRNK bestod således av följande tjänare hösten 2021:  
Ulla E (Östra)  
Ulrika L (Nedre norra)  
Steninge O ( FR Västra)  
Lasse D (WSD Södra).  

Det är med glädje vi kan konstatera att vi täcker in fyra av våra sex regioner.  
Vår ambition är att kunna närvara vid de flesta regionmötena, även Övre norra och Mellersta om så 
bara digitalt, så länge den möjligheten lever kvar.  

Vi kunde ha ett fysiskt möte 210925 på Park In, Solna, vilket vi uppskattade väldigt mycket. Efter det 
har vi även haft ett Zoom-möte 211110 och en hel del kontakt via mail och telefon.  

Det kom in ett namnförslag på representant till FR från Östra regionen och vi hade en intervju med 
Åke B på Servicekontoret 211029, där tre i kommittén kunde närvara och en var med via Zoom.  
Vi var helt eniga i att rekommenderade honom till FR för inval på SK2022.  

Från Servicekontoret fick vi i november veta att IT-supporten (Telia) föreslagit en namnändring på vår 
mail. Det blev många turer innan allt fungerade tillfredsställande, men vi kan nu sprida att det är 
frnk@aa.se som gäller framöver.  
Den gamla mailadressen nominering@aa.se kommer även den att fungera tillsvidare.  

Vi har tagit beslut om att ses fysiskt två ggr per år och att ha minst två ordinarie Zoom-möten, och 
även använda oss av Zoom vid behov.  
De intervjuer vi förhoppningsvis kommer att ha, kommer vi att i möjligaste mån ha fysiskt och 
använda oss av Servicekontoret.  

Hela FRNK ser med entusiasm fram emot att få jobba vidare med att kunna nominera lämpliga tjänare 
till AA’s uppdrag i Central service.  
Vi inser att vi har ett stort och mycket viktigt uppdrag för att AA i Sverige ska få fortsätta fungera på 
bästa sätt. 

Ulla E, FRNK 

 

FRPK 

Policykommittén har för närvarande följande medlemmar: Anders W, Erland W och Ulf B. 
Kommittén har under året haft 5 möten (varav 1 fysiskt), i övrigt hanterat ärenden löpande via 
email.  

Medlemmarna i Policykommittén deltar också i arbetsgruppen för översyn av strukturen 

Policykommitténs syfte och arbetsuppgifter framgår av arbetsbeskrivningen som finns i 
Servicehandboken. 
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FRPK ser fram emot alla former av samarbete med berörda och välkomnar alla frågor och 
påtalanden så skriv gärna till policy@aa.se 

 

FRIK       

Kommittén för Samarbete och Information har följande medlemmar: Anders W, Danielle B, 
Lena W, Roger E och Touko Makkonen (Vän till AA) 

Kommittén har haft 8 träffar (2 fysiska och övriga via Zoom) under året. 

FRIK hanterar flödet av meddelanden/förfrågningar (10-30/månad) som kommer in till 
aainfo@aa.se (eller via servicekontoret). I möjligaste mån skickas ärendena vidare till lokala 
info-kommittéer eller grupper. 

Det nationella Informationsseminariet för inspiration och erfarenhetsutbyte genomfördes 30-
31/10 med 35 deltagare från informationskommittéer runt om i landet. Vi har även haft två 
kortare digitala träffar med Informationskommittéerna för att berätta om olika aktiviteter. 

Glädjande kunde mässorna Socialchefsdagarna (Malmö) och Socionomdagarna (Stockholm) 
genomföras under november. AA deltog som utställare, informerade besökarna och fick en 
del kontakter som kan leda till framtida informationsuppdrag. 

En viktig målsättning är att det ska bildas fler lokala SI-kommittéer och FRIK vill därför få 
kontakt med fler som håller på med informationsarbete ute i AA Sverige, så hör gärna av er 
till aainfo@aa.se 

FRTK 

Telejourkommittén är vilande. 

 
FRUK 

FRUK har under 2021 bestått av tre medlemmar, Tove F - Sammankallande, Calle F och Kattis C.  

Vi har haft 4 möten alla via Zoom eftersom pandemin inte tillåtit fysiska möten. Eftersom FRUK är en 
nystartad kommitté så har vi under året lagt upp riktlinjer för vad vi vill göra och vad kommittén ska 
inrikta sig på framöver. Den 20 november genomfördes ett Servicelyft via Zoom, intresserade fick 
anmäla sig till FR och vi var 24 personer som deltog den dagen. Vi tittade på AAs historia, struktur, 
traditioner och koncept samt ekonomin. Under året har vi även startat en intervjurunda där vi samlar in 
kunskap och inspiration från, framför allt utroterade tjänare, för att inhämta deras tankar om Service.  

Under 2022 kommer vi att genomföra fler Servicelyft digitalt, det finns fler teman gällande AA och 
Service att ta upp och det har även kommit in flera tankar från medlemmar som vi arbetar vidare med. 
Arbetet med intervjuerna fortgår och kommer att publiceras under året via hemsidan och Bulletinen. 
Kommittén planerar också att få till några fysiska möten och även försöka uppmuntra fler medlemmar 
att vilja ingå i kommittén.   

 

mailto:policy@aa.se
mailto:aainfo@aa.se
mailto:aainfo@aa.se
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ARBETSGRUPPEN FÖR ÖVERSYN AV STRUKTUREN I AA SVERIGE 

Gruppen har träffats 6 gånger på Zoom sedan i höstas. Under den tiden har i sammanlagd 11 
medlemmar varit med och diskuterat om hur AA fungerar i dagsläget och vad har vi för 
framtidsvision. Alla deltagare har fått berätta om sina synpunkter, erfarenheter, ideér och ge förslag 
som skulle skapa förutsättningar till eventuell förbättring i AA:s struktur. Grunden för dessa 
diskussionerna har varit att vad skulle det göra för skillnad och vad skulle det blir för konsekvenser 
om vi ändrade någonting i den nuvarande strukturen i AA. Gruppen har 

också lagt ut en enkät på hemsidan för att alla medlemmar har haft möjlighet att tänka, tycka och 
uttrycka sina åsikter om att hur AA fungerar som en gemenskap i nuläget. Det var över 60 medlemmar 
som svarade på enkäten.  

De mest centrala diskussionspunkterna har varit: 
- Kretsar och regioner 
- Information (intern och offentlig information) 
- Medlemmarnas kunskap om AA 
- Servicevilja 
- Digitalisering 
- Resultatet av insamlade svaren på enkäten 
- AA:s struktur i andra länder  

Kretsar och regioner  

Sverige är geografiskt sett ett avlångt land med långa resvägar. Trafiksituationer kan ibland vara 
besvärliga som kan göra det svårt att vara tjänare i regioner. Det som fungerar i Stockholm är inte 
adekvat i Dalarna. Deltagande på kretsmöte upplevs något lättare att ordna. Det diskuterades om 
regionerna behövs längre över huvudtaget. Fördelarna att ta bort regioner skulle t ex vara att känslan 
av avstånd minskar, det skulle vara lättare att 

träffas och lättare att informera men den viktiga frågan är att vad det skulle bli för konsekvenser. Krets 
och regionmöten i sin nuvarande form upplevs formella och stela och fungerar inte som de en gång var 
tänkta att vara. En plats för inspiration och information.  

Information  

I strukturgruppen har det diskuterats mycket om både intern och extern information. Hur skulle vi 
kunna göra informationsarbetet och föra budskapet vidare på effektivare och enklare sätt? Bristande 
intern information verkar vara ganska vanligt i AA och orsaka ofta frustration, missnöje och minskat 
intresse hos medlemmarna. Kan t ex GSR ta större ansvar för intern och extern information eller skulle 
vi satsa på lokala infokomittéer? Dessa mindre kommittéer vill naturligtvis samarbeta med andra och 
gå samman vid större evenemang och andra tillfällen. 

Kunskap om AA hos medlemmarna  

Strukturgruppen konstaterade att det behövs en handlingsplan som leder till att grupperna växer i 
kunskap om AA Sverige.  

Servicevilja  

Det diskuterades mycket om att hur vi kan bygga om en välfungerande servicestruktur när det finns 
bristande servicevilja i AA. Många som tyckte att det ska finnas mer glädje i att göra service och på så 
sätt också kunna inspirera och bjuda in andra att ta del i servicearbeten. En av oss i gruppen till och 
med frågade: Har vi roligt? Vi har ju tillfrisknat från en dödlig sjukdom. Det är också viktigt att vi tar 
med oss medlemmar till servicemöten och sponsra dem in i service.  
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Digitalisering  

Digital teknik har redan blivit en del av vår verksamhet och kommer att ta allt mer plats.  
Digitalisering hjälper mycket t ex att sköta tjänararbete utan allt för mycket långa resor.  Den 
underlättar att informera, ordna möten, sköta offentlig information och hålla kontakter. Det föreslogs 
att AA kanske behöver satsa ännu mer på social media och  offentlig information. Vi måste fortsätta 
att ha ett öppet sinne. Vi kan inte blunda för ny teknik. Det digitala samhället är här, vare sig vi vill det 
eller inte. Är vi inte med så finns vi inte.  

Resultatet av insamlade svaren på enkäten  

De flesta som har svarat enkäten menar att AA i Sverige är i dag för osynlig, Den bör bli mer attraktiv. 
Det saknas mer glädje och servicevilja men ändå de gav en 3.a på en 5- gradig skala för vår nuvarande 
struktur.  

AA:s struktur i andra länder  

Det diskuterades om strukturen bland annat i Norge, Danmark, USA, England, Island och Irland. 

 

AA Bulletinen 

Verksamhetsrapport 2021 

Redan 1944 började New York City AA att publicera ett nyhetsbrev. Bill stöttade detta från början. 
Nyhetsbrevet blev så småningom Grapevine. 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 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 2021 var 1 350 ex. per 
nummer; en minskning med 150 ex jämfört med 2020. 

Antalet prenumeranter är vid årets slut 1 083 st. (förra året 1 245) som prenumererar på 1 129 
tidningar (förra året 1 301). Därtill kommer ytterligare 26 ex till kretsar, regioner och andra 
servicekontor mm (förra året 29 ex). 

Av AA:s totalt ca 450 grupper är 232 prenumeranter på Bulletinen (förra året 232 grupper).  

För att höja upplagan har Bulletinen vidtagit olika åtgärder: 

● Försökt bredda prenumererandet till att omfatta gåvoprenumeration av sponsorer till sina 
adepter 

● Besökt ett flertal grupper under året och informerat om Bulletinen. 
● Extra betoning av Bulletinens vikt under Servicekonferensen. 
● Julerbjudande på hemsidan 

Målsättningen är att Bulletinen skall vara självbärande. Bulletinen genererade 2021 ett överskott om 
43 142 kronor (förra året 59 326). Det minskade överskottet beror främst på portohöjning. Överskott 
går årligen till AA:s övriga verksamhet. 
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Redaktionen under 2021 har bestått av Bengt B, Helené F och Kristina H. 

Bulletinen skall utgöra Mötet mellan mötena. Under 2021 har varje nummer av Bulletinen förutom 
delningar också haft bilder från olika gruppers möteslokaler samt utdrag ur någon av AAs 
informationsbroschyrer och boken Hjärtats språk: 

Nr 1 – februari: Tema Tacksamhet. Delningar och AA:s broschyr En medlems syn på Anonyma 
Alkoholister (1). 
 
Nr 2 – april: Tema Ensamhet. Delningar och AAs broschyr Att förstå anonymiteten. 
 
Nr 3 – juni: Tema Frihet. Delningar, numret bildsatt av medlem i gemenskapen och text ur Hjärtats 
språk.  
 
Nr 4 – augusti: Tema Service. (inget Landsmöte) Delningar och text ur Hjärtats språk.  
 
Nr 5 – oktober: Tema Ansvar. Delningar och text ur Hjärtats språk. 
 
Nr 6 – december: Tema Löften. Delningar och text ur Hjärtats språk.  

Teman för 2022 är; Kapitulation, Tålamod, Tillfrisknande genom Service, Landsmötet, Respekt och 
Relationer, Sinnesro. 

Vi ser en ökning av insända artiklar , men vill ha ännu fler! 

Facebook-gruppen, Bulletinen-AA har ett stadigt följartal kring 600 (588). 

Ett av huvudmålen för 2022 är att fortsatt få in bidrag till Bulletinen och försöka öka antalet 
prenumeranter.. Vi har under de senaste 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. 
Vi skall också arbeta på att öka antalet följare på FB till 650 samt öka antalet inlägg. 

Fem år i sammandrag  

 2017 2018 2019 2020  2021 

Upplaga 1 500 1 500 1 500 1 500 1 350 

Prenumererad upplaga 1 374 1 288 1 301 1 299  

Friex 29 29  28 29 26 

Prenumeranter  1 260  1 210 1 225 1 245 1083 

Antal grupper som prenumererar  244 246 2432 230 232 

Antal nr 6 6 6 6 6 

Bulletinens Facebookgrupp, följare 454 502 540 592 
 

600 
Ekonomiskt resultat 47 707 53 660 59 326  52 889  43 142 

n.a. = ej tillgänglig uppgift 

Redaktionen 

Bengt B. Helené F. Kristina H 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE INTERNATIONELLA DELEGATER 
 

Rapport internationella delegater 

 

Internationella delegaterna består av 4 Internationella delegater, nytt enhetligt namn beslutat på SK21  

Under året har gruppen bestått av: 

Vakanta 2 styck 

Internationella delegater: Ewa B del av året som sakkunnig tom 210630 (Södra regionen) Lars D 
(Södra regionen) vald from 210101, Ray L (Östra regionen) Thomas Å vald from 220101 (framflyttat 
tom 230101 med hänsyn till deltagande i WSM samt ESM) 

Under året har vi deltagit i krets- och regionmöten. 

Ray L ingår även som ledamöter i FR under sitt 3:e år. Lars D adjungerad from 210901. 

Vid ESM- mötet i York deltog Ray L och Lars D Mötet genomfördes som ett zoom möte 

Rapportering om årets händelser har skett genom rapporter till Förtroenderådet. Dessa finns intagna i 
Servicebladet och även på vår hemsida. 

2021 har i mångt och mycket präglats av corona. Inga besök till de nordiska SK, förutom Danmark. 
Där Lars D deltog. Kontakter har tagits, för att få igång det Nordiska samarbetet, Ett Zoom - möte har 
genomförts med Danmark och Norge, Temamöte kommer att ske i januari 2022. Där Sverige börjar, 
som värd. 

Ewa B roterade ut 2020-12-31, kvar som adjungerad tom 2021-06-30. Översyn har gjorts avseende 
internationella delegater för att få det enhetligt. 

 2022-01-07 

Internationella Delegater 

Ray L 

Lars D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

22 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSER REGIONERNA: 
 
ÖVRE NORRA REGIONEN 2021 
 
Övre norra regionen består av Norrbottenskretsen och Västerbottenskretsen. Vi har 34 grupper 
utspridda i länen med varierande storlek och aktiviteter. Under 2021 har Övre Norra Regionen haft 4 
Regionsmöten. 4 Kretsmöten i Västerbotten.  Kretsmöten i Norrbotten har haft 3. 

Norrbottenskretsen 

Landsmötesgruppen har regelbundna träffar. Landsmötet ställdes in 2021 och vi har under hösten 
regelbundna träffar och är väl förberedda inför landsmötet 2022. 

Vi har haft 3 kretsmöten som varit både fysiska och via zoom. Det första mötet under året ställdes in 
på grund av pandemin. 

Vi har även haft 2 givande träffar där vi arbetat med Servicehandboken innan ordinarie Kretsmöte. 
Ulrik presidiet och Peder Servicedelegat höll i detta.  

Västerbottenskretsen 

Kretsmöten: 4 st kretsmöten varav 3 fysiska och 1 via zoom. 
Vgv- dag i Skellefteå under hösten. 

Servicekonvent i Umeå som var mycket uppskattat och givande.  
Zoommöten - Stora Boken studier finns numera via Zoom hos ”Det finns en lösning gruppen”  Umeå 
på lördagar som är omtyckta. 

Aktiviteter under året:  

Vgv-dag i Skellefteå. Peder berättade om sin resa i service. 
Servicekonvent i Umeå där Peder & Ulrik samt Benny Nedre Norra Regionen genomförde VGV 
bildspelet. Anders W gick igenom central service mm. 

Tjänare i regionen:  

Ordförande: Jonas J Luleå 
Vice ordf: Peter L Luleå          
Kassör: Anders R Umeå  
Sekreterare: Anders P Råneå                    
Servicedelegater: Peder L Piteå och Ulrik S Luleå presidiet 
Förtroenderådet: Anders W Skellefteå  
Föreningen AA i Sverige: Anders F Skellefteå 

 I Service  
Peder L & Ulrik S 
Servicedelegater i Övre norra regionen 

 
NEDRE NORRA REGIONEN 2021 

Tjänare i regionen:  
Ordförande: Benny E.    
Sekreterare: Vakant   
Kassör: Per Olov T.    
Servicedelegat: Anna H. 
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Servicedelegat: Gunnar H.  
Servicedelegat suppleant: Vakant 
Representant i Förtroenderådet: Calle F 
 

Trots att Covid-situationen kvarstod även under 2022 har upplevelsen i regionen varit att grupper, 
kretsar och även Regionen har anpassat sig väl efter de rådande restriktionerna och 
rekommendationerna. Under året har Regionen haft 4 möten varav de 2 första var via Zoom. Under 
tider som varit mer tillåtande har vi återgått till fysiska regionmöten vilket har uppskattats av 
deltagarna.  
Regionen har flera serviceposter tomma, alla vice-poster står för tillfället tomma samt att vi saknar 
sekreterare, och liksom tidigare år är detta ett återkommande samtalsämne gällande hur vi tar till vara 
på våra servicevilliga medlemmar och hur vi kan sporra till service i alla led, till exempel från 
kaffekokare och mötesöppnare till att göra service i krets och region.  
Vid årsskiftet 2021/-22 saknade regionen en servicedelegat men en nominerad delegat fanns och ett 
extrainsatt regionmöte hålls i mitten av januari 2022 med valet som enda huvudfråga. Då denna 
rapport skickas in efter detta extrainsatta regionmöte inkluderas han med i listan då nomineringen blev 
godkänd. 
Vi har 2 kretsar i regionen, Mittkretsen och Jämtlandskretsen och de har haft regelbundna möten vilka 
i regel sker strax innan regionens möten. Tyvärr finns det många grupper i regionen som inte är 
ansluten till någon krets, vi har i regionen talat lite kring hur vi ska kunna sporra till bildandet av en ny 
krets som är mer geografiskt lämplig för många grupper, dock har inget arbete att bilda en krets 
påbörjats. 
Under hösten har konventet Höstglöd genomförts vilket har fått väldigt positiva reaktioner då det varit 
efterlängtat och även varit väl genomfört.  
Regionen har även funnits med och stöttat Övre Norra Regionen i genomförandet av en Serviceträff i 
Umeå vilket även det varit uppskattat. 

 

MELLERSTA REGIONEN 2021 

 
Mellersta Regionen består av länen Dalarna, Gästrikland, Hälsingland och Värmland. 

För närvarande finns två kretsar och det är Värmlandskretsen med 25 grupper och 
Dalakretsen, som för närvarande har drygt 20-talet grupper. Ordförande i Värmlandskretsen 

har Anna F varit och i Dalarna Kjell M. 

I både Gästrikland och Hälsingland saknas kretsar, men en av ambitionerna inom Mellersta 
Regionen är, att under 2022 också försöka skapa kretsar i dessa båda län. 

Följande tjänare har varit aktuella i regionen under 2021: 

Ordförande:  Irene N, Borlänge 

Sekreterare:  Örjan A, Karlstad 

Kassör:  Per Sundqvist, Smedjebacken 

Vän till AA:  Gunnar B, Undersvik 

Nomineringskommitté: Ulf B, Hudiksvall 
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Servicedelegater: Kjell M, Hedemora 

Magnus E, Hudiksvall 

Patrik F, Ljusdal 

Verksamhetsåret 2021 blev återigen ett annorlunda år. De flesta restriktionerna som införts under 
pandemin togs bort under senare delen av året. Men en fjärde våg av smitta gjorde, att vissa 
restriktioner återigen togs i slutet av 2021. 

Mellersta Regionen har hela tiden följt de rekommendationer som lämnats av Folkhälsomyndigheten. 
Detta innebar, att av de sammanlagt fyra möten som anordnats, har tre varit digitala och ett fysiskt, 
med möjligheter att koppla upp sig via nätet. 

Så trots pandemin, har verksamheten rullat på i normal omfattning, även om en majoritet av möten 
hållits digitalt. Hur framtiden ser ut, är på grund av pandemin, mycket oviss, men diskussioner har 
förts inom Mellersta Regionen att man under kommande arbetsår ska fortsätta med digitala möten vid 
två tillfällen och fysiska möten vid resterande två. De fysiska mötena hålls förslagsvis under den 
varmare delen av året. 

Informationskommittéer 

Det som tidigare hette Borlänges Informations- och Samarbetskommitté är numer Dalarnas 
Informations- och Samarbetskommitté. Efterfrågan på kommittéens arbete är efterfrågat och man har 
ett flertal sammankomster inbokade under 2022. 

I Värmland har denna verksamhet legat nere, men planerna är, att man under 2022 ska starta en 
verksamhet även där. 

Också i Hälsingland har man i viss mån haft liknande verksamhet. 

Servicekonferens 

Det blev en helt igenom lyckad Servicekonferens 2021 som genomfördes digitalt under tre dagar. 
Enda representant från Mellersta Regionen var Magnus E från Hudiksvall. Trots långa arbetsdagar 
blev konferensen helt igenom lyckad och i positiv anda. Och trots olika uppfattningar i en del frågor, 
kunde man enas och komma överens. En servicekonferens som deltagarna var mycket nöjda med. 

Motion 

Örjan A har lämnat in en motion till Servicekonferensen 2022. Den handlar om inrättandet av 
ytterligare ett förtroendeuppdag, ”tekniskt ansvarig”, inom de regionstyrelser som finns. Detta för att 
underlätta arbetet för regionstyrelseordförandena. 

Vakanser 

För närvarande saknas ett stort antal tjänare inom Mellersta Regionen. Bland annat då: 
Vice ordförande 
Vice sekreterare 
Vice kassör 
Servicedelegater 
Servicedelegater, suppleanter 
Ledamöter i Nomineringskommittéen 

Service 

Under 2022 kommer Mellersta Regionen att satsa på workshops om service. Detta för att bland annat 
kunna besätta ovanstående vakanta förtroendeuppdrag, men också för att framhålla vikten av hur 
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viktigt det är för den enskilde att åta sig sådana och andra uppdrag i bland annat alla grupper som 
finns. 

2022 

Samtliga möten för arbetsåret 2022 är nu bokade och kommer att genomföras antingen som digitala 
eller som fysiska. Det tredje alternativ blir att genomföra dem som fysiska med möjlighet att koppla 
upp sig. Mellersta Regionen kommer att fortsätta att följa de restriktioner som lämnas av 
Folkhälsomyndigheten. 
 
Borlänge i januari 2022 
Irene Nilsson 
Regionordförande 
 

ÖSTRA REGIONEN 2021 
 
Östra Regionen består av 8 kretsar.  

Styrelse består av:  

Ordf.                Per K, roterar ut 2023 sep  
V.Ordf.           Vakant  
Sekr.                Birgitta R, roterar ut nov 2022  
V.Sekr.            Vakant  
Kassör              Åke T, roterar ut nov 2022  
V. Kassör         Vakant  

Under 2021 har 4 Gruppsamvetsmöten och 4 praktiska möten genomförts varav 6 fysiska och 2 
digitala.  

Under verksamhetsåret 2021 har samarbetet varit närmare mellan delegater och region genom att 
samtliga delegater får kallelse till samtliga möten inom regionen enligt beslut tagit 2020. Delegaternas 
möten och dess överföring av information till regionen kommer att ses över till nästkommande möte i 
Jan 2022. Vi kan bara bli bättre i vårt arbete.  

Servicearbete i regionen: VGV genom digitala möten har genomförts med gott mottagande. 
Workshops av SISSA har pågått under året men ingen offentlig information har genomfört vad region 
fått till sig under 2021 av någon kretsordförande. Sammankallande för offentlig information saknas i 
regionen. Där finns mycket att göra inom regionen. Serviceviljan i grupperna saknas över lag enligt 
rapportering från kretsarna (vissa grupper fungerar bra ska tilläggas). Informationsflödet från gruppen 
till krets och vidare till regionen behöver lyftas upp i kretsnivå och mer information vad en GSR;s-
arbete betyder enligt tradition 1. Förslag ta fram ett informationsblad till grupperna.  

Under vår-höst (datum ej fastställt ännu) kommer ett tredjebenet-konvent att arrangeras av SD i ö-
regionen med inriktning på servicearbete och information inom AA;s alla serviceuppdrag och dess 
glädje att göra service mm.  

Praktiska möten besöks genomsnittligt av ca 15-20 st  

Gruppsamvetsmötena är representerat av 1/3-del av krets och delegater. Där bör vi ta mer ansvar och 
rannsaka oss själva. Ska vi ha 4 möten/år?  



   
 

26 
 

Under året som gått har (ett) namnförslag skickat till FRNK, representant för Ö-regionen i FR. Åke 
från krets 3 har nominerats till SK 2022.  

Ekonomi:  
Bidragen från kretsar kan väl sägas är i stort sätt oförändrat 2021 mot 2020.  

Ö-Regionen har röstat för att bidra med pengar till tredjebenet-konvent under 2022.  

Vid tangentbordet tjänare Ö-regionen ordf. Per K  

Verksamhetsrapport 2021 Östra Regionen Rapport från Östra regionens servicedelegater 2021 

Servicedelegater har träffats innan regionmöten 4 gånger under året, både Zoom-möten, hybrid och 
fysiska. Vi har även återupptagit möten via Zoom för att studera koncepten och vid ett tillfälle haft 
hjälp av Anders W för en genomgång av vad dessa betyder för AA. På grund av restriktioner har det 
hållits sparsamt med fysiska VGV, men det har startats Zoom-möten för service och VGV. Planering 
pågår för VGV under 2022 samt en större serviceträff typ 3:e benet under 2022 och en grupp för detta 
har regelbundna möten.  

Till servicekonferensen, som hölls via Zoom, deltog vi med 7 delegater och till servicekonferensen 
2022 finns följande anmälda:  

Krets      Delegat      Antal SK           Reserver  
1             Lena            0                       Sören, krets 6  
2             Kerstin        0                       Danne, krets 7  
4             Tuula           1  
5             Gert             2  
5             Johan           0 
6             Christer       2 
8             Conny          1  

Servicedelegaterna i Östra Regionen / genom Gert P, sammankallande  

Aktuellt läge 2021-09-11 konferens 8-10 april 2022 SK 31 

Krets Delegat Tjänare Konferenser 
Antal 
genomförda 

Konferenser 
kvar 

Anmärkning 

1 Lena Ordinarie 0 3 Vald den 11 sep 2021 

1      
2 Kerstin Ordinarie 0 3  
2      
3 (Filip) Ordinarie 2 1 Deltager ej 2022 av personliga skäl 
3      
4 Tuula Ordinarie 1 2  
4      
5 Gert Ordinarie 2 1  
5 Johan A Suppleant 0 3  
6 Christer Ordinarie 2 1  
6 Sören Suppleant 0 3 Vald den 20 nov 2021 
7 Danne Ordinarie 0 3 Vald den 20 nov 2021 
7      
8 Conny Ordinarie 1 2  
8      
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VÄSTRA REGIONEN 2021 
Västra Regionen har haft 2 fysiska möten + 2 Zoommöten: 

Regionen har 3 kretsar A-Kretsen:(Bohuslän  / Dalsland), Göteborgskretsen, Hallandskretsen 

Skaraborg är vilande. Skall göra en genomgång av grupper våren 2022. 

Regionen har 2 Servicedelegater. Per-Olof R. o Willy E.  

 Regionen har fått en ny Kassör. Håkan F Sveagruppen i Varberg som tillhör 

Hallandskretsen. Vi har en Ordförande + Kassör, men ingen Sekreterare. 

Vi står även utan Webmaster. Den gamla har flyttat men hjälper oss. 

Vid varje Regionmöte utses en Sekreterare.  

Västra regionen hade ett REG-möte i Skara där Håkan F. valdes till Kassör. 

 Sten-Inge O. Representant från Förtroenderådet var observatör. 

Vi har 3 fungerande Info-kommittéer och hoppas på Skaraborg igen. 

Servicedelegater: Vi har genomfört 3 fysiska VGV under hösten besökt 

1 Infokommitté. Varit med på 4 fysiska kretsmöten och även digitala. 

Deltagit i samtliga Västra Regionens möten. 

Besökt Vårvädersgruppen då de hade 30 års jubileum.  

Haft Zoommöten o finns till hands i alla lägen. Många ringer oss om råd 

Med Vänlig Hälsning: Perolof o Willy Servicedelegater 

Västra Regionen 

 
SÖDRA REGIONEN 2021 
 

Till 2022 års servicekonferens avseende verksamhetsåret 2021 
 

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, Jönköping har inte kommit 
igång ännu, men försöken fortgår. Visst arbete från en servicedelegat med att försöka 
underlätta kretsarbetet i Småland pågår då avstånden är stora.  
Regionen har haft 4 möten under året med bra möten, högt i tak fina diskussioner och bra 
samförstånd, serviceandan i regionen är rätt bra och de flesta platserna blir tillsatta. 
Vidare har vi i regionen ett nyhetsbrev som berättar vad som sker i regionen (förutsatt att man 
lämnar detaljer till det) t.ex. regions, kretsmöte och konvent, väldigt populärt nyhetsbrev. 
Regionen var detta år med och stöttade en helgworkshop, Tredje Benet, som hölls i Åsljunga, 
tre dagar med workshops och talare som bara handlade om service inom AA. Mycket populärt 
och välbesökt. 
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Servicedelegater 
 
Under 2021 var vi 2 stycken tredjeårsdelegater och 2 stycken andraårs, det har tillkommit 2 
stycken suppleanter. Pandemin har fortfarande gjort att det har varit trögt att få komma ut med 
t.ex. VGV, grupperna har öppnat upp men man försöker att hitta tillbaka, visst arbete har dock 
blivit gjort, en delegat hos regionens SoIK samordnare/höll en workshop om VGV och 
offentlig information i Kristianstad, detta verkade skapa ett intresse i andra delar av regionen. 
En delegat har försökt att förenkla kretsarbetet i Småland då avstånden kan vara stora. 
Vi delegater träffas mellan varje regions möte för att om det behövs diskutera saker och för att 
försöka hjälpa varandra i vårt arbete även dela upp kretsmötena mellan oss. Vi försöker 
fortlöpande att bli inbjudna för att prata om VGV, traditioner, koncept och trygghet i AA. 
 
Sammanfattning 
 
Södra regionen fungerar bra, serviceviljan verkar vara på uppåtgående. 
 
Ängelholm feb 6 
 
Per-Åke Irskog            servicedelegat 
Gustav Magnusson servicedelegat 
Roger Gustavsson servicedelegat 
Einar Benediktsson servicedelegat 
Janne Regnér           servicedelegat suppleant 
Magnus Dahl servicedelegat suppleant 
 
 
 


