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Servicehandboken.
Landsmötesriktlinjerna har tidigare funnits 
med i Servicehandboken och då det är det 
enda stormöte som AA centralt ansvarar för 
så är det lämpligt att det finns välkända och 
tydliga riktlinjer för detta.
Servicekonferensens beslut förslag 2: 
Konferensen bifaller FR:s förslag
Bifall: 23  Avslag: 0  Blanka: 2
Förslaget bifalles. 

3) Servicekontorets lokalisering anges i Ser-
vicehandboken.
Förslag: Ta bort första meningen på sid 83. 
Att det ska krävas konferensbeslut om 
ändring i Servicehandboken ifall Styrelsen 
beslutar om att hyra andra lokaler för Servi-
cekontoret är inte lämpligt
Servicekonferensens beslut förslag 3: 
Bifall: 24  Avslag: 0  Blanka: 1
Förslaget bifalles.

Beslutsmotioner
1 - Informationssamordnare
Bifall: 11  Avslag: 14  Blanka: 0
Motionen avslås.

2 - Dagordning praktiskt möte
Bifall: 13  Avslag: 12  Blanka: 0
Ej 2/3 dels majoritet går vidare till FR som en 
rekommendation att se över motionen.

3 - Lokalisering Servicekontoret
Bifall: 0  Avslag: 25  Blanka: 0
Motionen avslås enhälligt.

4 – Tekniskt ansvarig
Bifall: 0  Avslag: 25  Blanka: 0
Motionen avslås enhälligt.

5 – Avskaffande direktnominering
Bifall: 25  Avslag: 0  Blanka: 0
Motionen bifalles enhälligt.

6 – Kontinuitet presidiet
Bifall: 13  Avslag: 12  Blanka: 0
Bifall efter omröstning. 
Ej 2/3 dels majoritet går vidare till FR som en 
rekommendation att se över motionen.

7 – Bemanning förtroenderådet
Bifall: 24  Avslag: 0  Blanka: 1
Motionen bifalles.

Innehåll
- Sammandrag SK22
- Avslutningsord
- Reflektion
- AA söker medarbetare
- Telejouren söker tjänare
- Varför gör vi service? 
- Rapport från Norge
- Tjänare sökes
- Onlinekretsen
- Central ekonomi
- Avslutningsvis
- Bulletinen söker tjänare 

Servicekonferens 2022 - sammandrag
Fullständigt protokoll finns på https://www.aa.se/medlemmar/dokument/servicekonferens

Utdrag ur protokoll, 31:a Servicekonferensen 
1-3 april 2022, Park Inn, Solna
 
FREDAG DEN 1 APRIL – KL. 16.00 

§ 10 Övriga verksamhetsrapporter 2021 
samt nulägesinformation
Konferensen beslutade att godkänna samtliga 
rapporter för central service efter frågor och 
kommentarer och lägga dem till handlingarna.     
            
LÖRDAG DEN 2 APRIL – KL. 09.00

§ 12 b) Revisorerna har ordet
Föreningsrevisorernas revisionsberättelse 
föredrogs av Steffen i Björns frånvaro. Båda 
revisorerna Björn och Erik var nöjda med redo-
visningen och den godkänns. Redovisningen 
återfinns i sin helhet i Styrelsens verksamhets-
berättelse för 2021. 

§ 13 a) Beslut arrangör/tema för LM 2023
Servicekonferensen beslutade enhälligt att
- arrangör för Landsmötet 2023 blir Nedre 
Norra Regionen. 
- temat för Landsmötet 2023 blir “AA i en tid av 
förändring” 
Bifall: 25 Avslag: 0  Avstår: 0 Blanka: 0

§ 13 b) Val av ledamot till FR:
Beslut efter röstning enhälligt att: Åke B kom-
mer att ingå som ledamot i FR.
Bifall: 25 Avslag: 0  Avstår: 0. Blanka: 0 
 
SÖNDAG DEN 3 APRIL - KL. 09.00 

§ 15 Presentation av utskottens arbete samt 
beslut och uttalanden av Konferensen
FR:s förslag till ändring/tillägg i Servicehandboken.
1) FRIK = Förtroenderådets kommitté för Sam-
arbete och Information 
Förslag: Förkortningen FRSoIK ändras till FRIK 
där den förekommer i Servicehandboken.
Vi återgår till den uttalbara och vedertagna för-
kortningen FRIK som många ändå använder, 
överensstämmer då bättre med förkortningarna 
för övriga kommittéer (enligt beslut i FR).
Servicekonferensens beslut förslag 1: 
Bifall: 25 Avslag: 0  Blanka: 0
Förslaget bifalls enhälligt.

2) Riktlinjer för Landsmötet i Servicehandboken 
Förslag: Riktlinjerna för Landsmötet återinförs i 
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§ 16 a) Val av presidiet för den 32:a Servicekonferensen
Gert P, Gustav, Per-Åke och Per–Olov väljs in till presidiet 
för SK 2023.

§ 16 b) Fastställande av huvudtema och datum för 
32:a Servicekonferensen
Tema: AA i en tid av förändring. 
Datum: 31/3 - 2/4 2023

§ 16 c) Fastställande av antal och fördelning av servi-
cedelegater till SK 2023
Antal anmälda grupper i Sverige per 2022-03-31: 458 st
Region  Grupper   Andel  Delegatater 
Övre Norra           31     1,42       2   (minst 2)
Nedre Norra          26     1,19       2   (minst 2)
Mellersta          63     2,89       3
Östra         179     8,21       7   (max 7)
Västra           62     2,84       3
Södra           97     4,45       4 
Sverige         458        21     21
Antal grupper per delegat: 20,81

Ingen region ska ha färre än 2 delegater och ingen får ha 
fler än 7 (1/3 av totala antalet delegater).

§ 17 a) Föregående års konferensbeslut följdes upp
Tove FR gick igenom utförda konferensbeslut. 
Motioner från 2020 och 2021:
• Att utvärdera AA:s struktur. Arbetsgrupp tillsatt och   
  arbetet pågår. 
• Datum för inlämning av motioner är infört och ändring i 
  Servicehandboken är gjord.
• 2 vän till AA finns nu inskrivet i Servicehandboken men 
  ingen har valts in ännu.
• 60/30/10 principen har tydliggjorts och blivit inlagd i 
  Servicehandboken.

§ 17 b) Frågor till förtroenderådet från fredagen besvarades
Fråga till Förtroenderådet till SK 2022 från Gert P.

Fråga rörande tjänarpost som servicedelegat.
Hänvisar till tidigare framställan och undrar om Förtro-
enderådet anser att en servicedelegat, med lämpliga 
kvalifikationer och nominerad från grupp och krets, som 
är vald av regionen består av två olika uppdrag, ordinarie 
och suppleant, och att dessa skall nomineras och väljas 
oberoende av varandra.

Förtroenderådets svar: Frågan har diskuterats och sva-
ret är ja. En ordinarie och suppleant kan väljas i regionen 
och när en suppleant ska bli ordinarie ska han väljas 
igen. Frågan behöver inte gå tillbaka till grupperna utan 
kan väljas i regionen. 2 olika uppdrag. Jämställs med tex 
en vice och en ordinarie kretsordförande där ett val då 
sker.  

§ 17 c) Förtroenderådets verksamhet för 2021 godkändes
Konferensen godkänner Förtroenderådets verksamhet.

Ulrik S, sekreterare för presidiet 2022

Reflektion SK 2022
Efter två år med digitala konferenser så fick vi nu äntli-
gen träffas fysiskt och även om det fungerar bra digitalt 
så blir det en annan känsla vid möten och diskussioner 
när vi träffs på riktigt.

Frågor och motioner diskuterades i en mycket konstruktiv 
anda. Viktiga frågor om AA Sveriges framtid, bland annat 
kring servicestruktur, inkludering och tjänaruppdrag gicks 
igenom ingående. Stort tack till alla deltagare för enga-
gemanget och till Presidiet för proffsigt arrangemang och 
genomförande.

Konferensen uttalade ett stöd till Strukturgruppen att gå 
vidare och utveckla det spår som innebär att Regionerna 
tas bort. Målsättningen är att gruppen ska kunna presen-
tera ett skarpt förslag till ny servicestruktur till nästa års 
Servicekonferens. 

Efter att nu Åke B valts in som representant för Östra 
Regionen är alla regionerna representerade i Förtroen-
derådet.

Det vi saknar för ett fulltaligt FR är en ytterligare ”Vän 
till AA”. Fundera gärna på om ni har någon kandidat, en 
icke-alkoholist som känner starkt för att vara med och 
bidra i vårt arbete med att informera om AA och hjälpa 
alkoholister.

Utifrån beslut och diskussioner på konferensen har vi nu 
i Förtroenderådet och kommittéer en hel del ärenden att 
ta hand om.

Känns som vi har ett spännande år framför oss och vi ser 
många tecken på den ”omstart” med aktiviteter som vi 
verkligen behöver för att nå fler alkoholister.

Hoppas vi ses på Landsmötet i Luleå i sommar!

AA-kramar från Förtroenderådet

Avslutningsord
Presidiet för 2022 års Servicekonferens är glada för att 
det blev en fysisk konferens och vill tacka alla deltagare 
från konferensen för deras engagemang, fantastiska 
diskussioner och samtal.

I en anda av ”Kärlek och Service” genomfördes konferen-
sen med AA:s bästa i åtanke och det genomsyrade också 
de beslut som togs under helgen. 

Vi tackar för förtroendet och önskar också det nya Presi-
diet lycka till med SK 2023. 

Ulrik S, Benny E och Matti P
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Telejouren söker tjänare 
 
Vill du göra skillnad, är servicevillig och intresserad av 
att sitta i telejouren? Då mejlar du till help@aa.se! 
 
Är du kvinna och/eller kan andra språk än svenska så
är du extra välkommen med en intresseanmälan.

Telejouren

Varför gör vi service? 
I en serie intervjuer ställer vi lite frågor till tjänare som 
roterat ut från sina uppdrag om vad service har gett dem. 
Först ut är Thomas Å, är du nyfiken på hela intervjun så 
finns den på hemsidan, under Aktuellt.

Kan du berätta lite kort om dina viktigaste arbets-
uppgifter som medlem i Förtroenderådet?
Till att börja med var jag sekreterare och Vice Ordfö-
rande. Sedan ordförande i två år och  avslutade som 
ledamot sista året. Jag var även sammankallande i 
Policykommittén, ledamot i Nomineringskommittén samt 
sammankallande i IT kommittén.

Vad har varit det bästa med ditt serviceuppdrag?
Att återigen få vara nykomling. Hela Förtroenderådsupp-
draget var en enorm lärotid.

Om du fick chansen att försöka sälja in detta servi-
ceuppdrag vad skulle du säga då?
Ta det. Trots arbete och ansvar är det fantastiskt att få 
förtroendet att sitta i Förtroenderådet och att inte vara 
orolig. Jag lär under processen. Det finns fantastiskt 
mycket kunskap att hämta från utroterade tjänare.

Varför ska jag göra service?
Det ger så mycket, kunskap om AA och man får träffa 
fantastiska människor. Jag lär mig hela tiden nya saker. 
Det hjälper mig att behålla min nykterhet.

Har du fått några sidovinster genom att göra service?
Mycket bättre självkänsla och att jag klarar av mer än jag tror.

Vad tror du är den främsta anledningen till att med-
lemmar drar sig för att göra service?
Att det tar tid och att de inte tror att de kan klara av det. 
”Det känns så stort” och dylikt. Därför är det återigen 
viktigt att vi som gjort service i de olika nivåerna peppar 
och talar om hur roligt och berikande det är.

Har du något lästips när det gäller vår litteratur?
Servicehandboken, AA gruppen där allt börjar, 12 och 12 
samt checklista för traditionerna. 

Vilken av AA:s 12 traditioner är din favorit och varför?
Första traditionen. Att se till gruppen/helheten istället 
för bara mig själv. Denna tradition är för mig användbar 
överallt, i AA, på jobbet och i min familj.

Har du någon anekdot från din tid i AA som skulle 
vara kul för andra medlemmar att få ta del av?
Min servicesponsor säger alltid ”stegen finns där för att 
inte ta död på dig själv, traditionerna finns där för att du 
inte ska ta död på gruppen och koncepten finns där för 
att inte ta död på AA som helhet”.

Har du några avslutande tankar om service som du 
skulle vilja dela med dig av?
Det är fantastiskt roligt och lärande samt ger en helt 
underbar boost till min självkänsla.

FRUK

AA söker medarbetare
Administratör på deltid till AA:s servicekontor, Stockholm.

Vi söker dig som är en positiv, serviceinriktad administra-
tör, som inte är främmande för att lära dig nya program 
och gärna har flexibel arbetstid.

Om tjänsten

Anonyma Alkoholister’s servicekontor söker en adminis-
tratör som sköter försäljning, fakturahantering, löpande 
bokföring och viss telefonservice till våra medlemmar. 
Tjänsten är på 50% och är placerad i Stockholm.

Exempel på övriga sysslor 

- Orderhantering
- Uppdatering hemsida
- Telefonservice till våra medlemmar

Du ingår i ett litet team på två personer, där samarbete 
och servicevillighet är viktigt.

Lämplig bakgrund

Vi ser att du har tidigare dokumenterad erfarenhet av att 
arbeta med administration, såsom fakturering och bok-
föring och är öppen att lära dig nya program. Du bör ha 
kunskap i Office 365, Filemaker och Visma Admin 1000.

Meriterande är vana av andra program och grafisk kom-
munikation.

Du är noggrann, social, prestigelös och serviceinriktad 
och du kommunicerar obehindrat på svenska och gärna 
även engelska.

Vi har kollektivavtal via Fremia och har avtalsenliga löner 
enligt deras rekommendationer.
Kontoret är öppet dagtid, måndag – torsdag.

Sista ansökningsdag är 31 maj 2022

Kallelse till intervju kommer att ske löpande.

Vi tar endast emot ansökningar via mail och undanber 
oss personliga besök på kontoret.

Kontaktinfo: IngaBritt.Andersson@gmail.com
Telefon: 0767-80 87 05
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Rapport från Norges SK 2022
Konferensen avhölls  2022-04-22--04-24, fredag till sön-
dag. På hotell Quality Olavsgaard Skjetten, 25 minuters 
bussfärd från Gardemoen flygplats.

Förberedelser som jag gjorde inför Norges SK var att läsa 
igenom utskickat material från Norska Servicekontoret 
som avsåg konferensen. Jag deltog som observatör från 
Sverige. Danmark hade också en observatör som deltog, 
Svend H. Deltagande vid Norges SK var 32 stycken inklu-
derat 2 observatörer från Sverige och Danmark.

Tema för konferensen: Grupprepresentanten är nyckeln 
till enighet i AA. Konferensen var välorganiserad och 
kännetecknades rakt igenom av en värme och en bra 
atmosfär.

Organisation: Norge är indelat i 21 så kallade distrikt, av 
dessa var det 8 distrikt som inte deltog, främst på grund 
av att de inte har valda representanter. Det finns 165-180 
grupper och en del av dem är inte aktiva i arbetet för AA 
centralt eller lokalt. Norges Förtroenderåd benämns med 
namnet Tjensteråd. I detta råd ingår 6 stycken, varav 3 
män och 3 kvinnor. De har dessutom 3 vänner till AA som 
ingår i rådet. Totalt då i Tjensterådet verkar 9 personer.

Innehåll/formalia: Genomgång gjordes avseende eko-
nomi/budget, litteratur, SI, intern kommunikation inom 
AA Norge, Nordisk delegat, internationell delegat BOKS 
(Norska Bulletinen) samt en rapport från Servicekontoret. 
Rapporten har lite mera avgörande roll i servicekonfe-
rensen än den vi har i Sverige. Och ett öppet forum där 
olika frågor ventilerades. Till exempel information hur 
den sprids vidare inom AA, de tittar då på Public infor-
mation workbook, samrbete med de proffessionell samt 
community workbook. Min bedömning är att Sverige gör 
motsvarande i sitt SI-arbete. Norska telejouren belystes, 
fungerar ungefär som Sveriges. De har också problem 
med att hålla sina listor uppdaterade. Danmark har ett 
annat system med 1 representant/region 1 grupp med 
koordinatorer som samordnar telefonnummer. Om vi skall 
göra liknade modell, måste man vara medveten om att 
det tar tid att bygga upp ett liknande system.

Norska AA har lidit lite men, då de kom igång fysiskt först 
i Augusti 2021. Vilket återspeglade sig att inga motioner 
som ska behandlas hade inkommit. Vilket gjorde att kon-
ferensen ägnade sig åt självrannsakan som ett huvud-
tema.

Självrannsakan och frågor till eftertanke: Vi delades där in 
i fyra grupper för att arbeta med de olika frågorna. 
1. Hur kan vi bäst få fram och formulera saker som skall 
    vara på konferensen? (motioner)
2. I vilken grad får konferensens huvudtema uppmärk
    samhet genom året?
3. Hur ska vi bättre kommunicera konferensprocessen? 
    (tider med mera).

4. Hur kan rutiner med utskick förbättras?
5. Hur kan vi göra delegaterna bättre förberedda?
6. Vad kan man göra för att synliggöra tjensterådets 
    arbete?
7. Hur kan vi förbättra processerna kopplat till val av 
betrodda tjänare?

Vidare skedde ett arbete med att reflektera kring de 12 
traditionerna.
1. I vilken grad säkrar konferensen att den är samvetet 
    för AA Norge som helhet?
2. I vilken grad säkerställer konferensen att minoriteten 
    kan framföra sin åsikt?
3. Hur kan konferensen säkerställa att de frågor som 
    delegeras till tjensterådet, att detta utförs? 

Övrigt: Norska landsmötet genomförs 2022-05-27--05-29. 
Anmälan kan göras till aalandsmote@gmail.com.

Sammanfattning: I Sverige har vi har en väl utvecklad 
servicehandbok, där endast små justeringar kan behöva 
göras. Norge håller på att utveckla sin servicehandbok.  
Att delta i Nordiska länders servicekonferenser ska vi fort-
sätta med. Konferensen genomfördes i sann AA anda.
Jag  fick många nya och värdefulla intryck. Och kunde 
även bidra med erfarenheter från Sverige, vilket upplev-
des som uppskattat. Jag tillser att de kommer att få vår 
servicehandbok, som ett tips för eventuellt vidareutveckla 
sin.

Nästa SK för Norge sker 2023-04-21--04-23 i Oslo, med 
temat: Dialog och tillit är förutsättningen för enhet i AA.

Ray L, observatör från AA Sverige

Tjänare sökes
FRNK ser fram emot nomineringar och namnförslag till 
uppdrag i central service. Det behövs ledamöter i:

FR - Vän till AA (icke-alkoholist)
Styrelsen - Föreningen AA i Sverige
FRPK - Förtroenderådets Policykommitté
FRLK - Förtroenderådets Litteraturkommitté
FRNK - Förtroenderådets Nomineringskommitté
FRUK - Förtroenderådets Utbildningskommitté
FRIK - Förtroenderådets Informationskommitté
FRTK - Förtroenderådets Telejourkommitté

Nomineringsförfarandet och arbetsbeskrivningarna finns 
beskrivet i Servicehandboken. 

Förfrågningar görs till nominering@aa.se

Förtroenderådets Nomineringskommitté
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Onlinekretsen
Onlinekretsen är tänkt att samla och dela erfarenheter 
mellan alla onlinemöten som tillkommit under de senaste 
åren. Vi önskar, och tror, att onlinemöten kommer att fin-
nas framöver som ett alternativ till fysiska möten, av vilket 
skäl det än må vara.

Vår erfarenhet säger att många nykomlingar gärna väljer 
att ta steget in till AA via onlinemöten. Det kan vara små-
barnsföräldrar, andra som av olika skäl har svårt att ta sig 
till fysiska möten, utlandssvenskar och folk i glesbygden.

På de kretsmöten vi haft hittills har 10 olika grupper varit 
representerade, de flesta av dem är renodlade online-
grupper och några som tillhör fysisk grupp. 

Alla är lika välkomna till onlinekretsen, vars kretsmöten 
alltid hålls online. Rösträtt beror på om man ingår i fysisk 
krets eller ej. Vi annonserar våra möten i Kalendern på 
AAs hemsida.

Möten planeras att hållas varannan månad tills vidare. 
Riktlinjen är 3:e söndagen i månaden men kan bli annan 
dag om omständigheter kräver så.

Nästa möte: 2022-05-22, kl.11-13, på AA Syd Online 
Zoomkonto (alltså inte den 3:e söndagen i månaden).

Om ni har en onlinegrupp som ännu inte är registrerad 
hos Servicekontoret så kan man kontakta service@aa.se 
för att anmäla sin onlinegrupp. 

Vänligen kontakta Servicekontoret om ni är osäkra på om 
er grupp är registrerad eller inte.

För att en onlinegrupp ska kunna registrera sig krävs det 
att den ger hjälp enligt tolfte steget och att den följer de 
12 Traditionerna.

Åsa H, ordförande Onlinekretsen

Utdrag från ”Vårt stora ansvar”
1969, Bannlys onda andar, sid 200

Symbolen för vår Gemenskap är en triangel, omsluten
av en cirkel. Jag vet inte varför vi valde just den. Jag 
minns vi tjafsade, och pratade med en del personer
om detta. Vi behövde förstås någon sorts symbol, och
cirkeln tycktes visa på rörelsen själv, eller på gruppen.
Triangeln pekade på de tre principerna: tillfrisknande,
enighet och service. När vi kommit till slutsatsen att
just detta var denna symbol vi önskade, påpekade en
student i historia att förr i världen hade en liknade symbol
använts av medicinmän, magiker och andra kloka

personer. Varje gång de behövde befria sig från onda
andar tog de fram triangeln innesluten i en cirkel och
riste den!

Jag tänkte: ”Så underligt att vi har beslutat att bannlysa
onda andar!” Men vi har ju hållit på med det här
ett bra tag, och jag tror det passar bra. Jag tror, att vi
verkligen, i första hand med Guds hjälp, och i andra
hand det vi lärt genom lidandet, kommit långt med att
förvisa de onda andarna. Vi har, som grupp, erfarit all
sorts elände som finns och fått en, icke endast ytlig, be-
kantskap med begravningsentreprenören. Medvetet, eller
omedvetet, har vi lagt märke till att män och kvinnor runt 
om i världen tycks ha alla sorter torrfyllor av precis
samma skäl som de som nästan slagit oss alla till mar-
ken. Skäl som makt, anseende, rädslor och så vidare. Vi
kan det hela. Nu, när vi genom Guds nåd, har lyckats
överleva dessa katastrofer, och nära-på-katastrofer tror
jag AA bara kan köra på, i goda som i onda, tider.

Symbolen med en triangel innesluten i en cirkel ses 
på detta flygblad från 1965 års internationella konvent. 
Även om symbolen fortfarande har särskild betydelse för 
AA-medlemmar jorden runt, är den inte längre att upp-
fatta som en ’officiell’ eller ’juridisk’ symbol för Anonyma 
Alkoholister.



Servicebladet                                                Nr 2/2022 sid 6

Avslutningsvis
Stämmer alla uppgifter om din grupp i möteslistan? 
Kontrollera gärna på www.aa.se om allt ser rätt ut!

Mejla Servicekontoret på service@aa.se om det är 
något som behöver uppdateras.

Kassörer kan använda PlusGiro 70 94 25-3 för tradi-
tion 7 och Bulletinen samt Bankgiro 5783-9383 för fak-
turor. Glöm inte OCR/fakturanummer!

Kassörens mejladress behöver vara aktuell så att fak-
turor kommer rätt. Meddela ekadm@aa.se för uppda-
tering.

Servicekontoret

Central ekonomi
Frivilliga bidrag har ökat något i jämförelse med föregå-
ende år. Lättnader i restriktionerna antas vara huvudan-
ledningen.

Vi noterar en fortsatt nedgång i försäljning av litteratur. 
Den globala pappersbristen, som gjorde att vi stod utan 
”Stora boken” ett par månader, är den primära anled-
ningen.

Vår nya titel ”Vårt stora ansvar” har sålt relativt bra och 
kompenserar nedgången något.

Vi ligger dock fortfarande under budget.

”Som Bill ser det” är åter i lager och därmed är alla titlar 
till försäljning.

Kostnaderna för Central service och Servicekontoret har 
ökat mot föregående år, främst på grund av att vi hade 
inställda och/eller uppskjutna aktiviteter och lägre beman-
ningsgrad under fjolåret.  

Bidraget från Bulletinen har ökat något. En prisjustering 
gjordes nyligen för att kompensera för ökade kostnader 
för papper och porto.

Resultat till och med mars blir -70 tkr mot 214 tkr samma 
period föregående år.

Det är fortsatt av stor betydelse att alla bidrar enligt 
Sjunde Traditionen för att AA centralt ska kunna fullfölja 
sina uppgifter enligt Femte Traditionen.

Styrelsen för Föreningen AA i Sverige

Bulletinen söker tjänare
Är du intresserad av att läsa och skriva, vill göra service 
och bidra till att skapa möten mellan mötena? I så fall ska 
du skicka en intresseanmälan till Bulletinen snarast!

Eftersom redaktionen redan består av två tjänare från 
västra regionen ser vi gärna att du som söker uppdraget 
kommer från nån av våra andra regioner. Viktigt att vi får 
teckning över så stora delar av landet som möjligt.

Har du några frågor eller funderingar kring uppdraget så 
vänder du dig till Helené F på bullred@aa.se.

Bulletinen


