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         Dagordning SK 2021
Fredag den 9 april kl. 16.00 
§1. Förtroenderådet hälsar välkommen och 
öppnar den 30:e Servicekonferensen. De 
Tolv Traditionerna, Ingressen samt de Tolv 
Koncepten läses.

§2. Fortsatt ledning av Konferensen 
överlämnas till Konferensordföranden. 
Urkunden läses.

§3. Inbjudna gäster hälsas välkomna.
 a) Konferensdeltagarna presenterar sig.
 b) Genomgång av röst- och 
beslutsförfarande.
 c) Justering av röstlängd samt 
deltagarförteckning.

§4. Godkännande av kallelse samt 
dagordning.
 a) Val av två justeringsmän att jämte 
ordförande justera protokollet.
b) Val av två rösträknare.

§5. Godkännande av protokoll från SK 2020.

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

§7. Konferensens huvudtema: Vårt mål, 
nykterhet åtkomlig för alla. 

§8. Namnförslag till presidiet för 31:e 
Servicekonferensen (val §16)
 a) Förslag till huvudtema för den 31:e 
Servicekonferensen samt Landsmötet (beslut 
§16a)
 b) Förslag till arrangör av Landsmötet 2022. 
Nedre Norra Regionen står på tur (beslut§13)
c) Namnförslag och presentation (val §13a) 
Ledamot av FR till: 
d) Namnförslag och presentation 
Internationella delegater (val §13b)

§9. Regionernas verksamhetsrapporter 2020 
samt nulägesrapport
§10. Verksamhetsrapporter 2020 samt 

Inbjudan till Servicekonferensen 2021
Inbjudan till alla deltagare på AA Sveriges trettionde Servicekonferens.

Servicekonferensen kommer att hållas 9-11 april 2021 på Park Inn, Solna.
Temat för Servicekonferensen: Vårt mål, nykterhet åtkomlig för alla.

nulägesinformation:  
a) Förtroenderådet inkl kommittéer 
b) Internationella Delegater
c) Styrelsen för föreningen AA i Sverige  och 
Servicekontoret  
d) Bulletinen  

 §11. Genomgång av fredagens 
arbetsuppgifter till de olika utskotten:
• Konferensens tema: Vårt mål, nykterhet 
åtkomlig för alla.
• Motionerna
• Samarbete/Sammanblandning 
• Förtroenderådets förslag på ändringar i 
Servicehandboken
•Koncept 9-12

Utskottsarbetet påbörjas, avrapportering i 
plenum på söndag.

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

Lördag den 10 april kl. 09.00
Presidiet hälsar välkommen till konferensens 
dag 2 och öppnar konferensen.

§12 Ekonomisk redovisning inkl. 
styrelsens verksamhetsberättelse 2020 samt 
nulägesrapport
 Revisorerna har ordet
 a) Beslut att förtroenderådet har mandat att 
godkänna och besluta bidrag till   
Internationella Litteraturfonden och 
hjälpfonden 

 §13 Beslut av arrangör och tema för 
Landsmötet 2022
a) Val av ledamöter till Förtroenderådet
b) Val av Internationella delegater

§14. Fortsatt arbete i utskotten

Söndag den 11 april kl. 09.00
Presidiet hälsar välkommen till konferensen 
dag 3 och öppnar konferensen.
§15.  Presentation av utskottens arbete samt 
beslut och uttalanden av Konferensen
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§16. Val av presidiet för Servicekonferens 31:e 
Servicekonferensen
a) Fastställande av huvudtema och datum för 31:e 
Servicekonferensen
b) Fastställande av antal och fördelning av 
servicedelegater till Servicekonferens 2022

§17. Uppföljning av föregående konferensbeslut av FR
a Frågor till Förtroenderådet från fredagen besvaras.
b)Godkännande av Förtroenderådets verksamhet för 
2020.
§18. Konferensdeltagarna uttalar sig om den 30:e 
Servicekonferensen
§19. Avslutningsanförande av Förtroenderådet
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Allmänt om Servicekonferensen

OBS !!!
Servicedelegater träffas fredag kl 11.00.

Resor
Delegaternas resor kommer att ersättas efter konferensens slut. 
Förtroenderådet och Konferenspresidiet vill vädja om att dele-
gaterna håller nere kostnaderna för resor genom samåkning och 
utnyttjande av rabattbiljetter på tåg och flyg.

Förberedelser
För att uppnå ett effektivt utskottsarbete uppmanas delegaterna 
att i god tid sätta sig in i konferensmaterialet. De äldre delega-
terna bör vara förstagångsdelegaterna behjälpliga och ge dem 
insikt i hur Konferensen arbetar.

Konferensledning
Presidiet består av Eva J Södra, Göran B Övre Norra, Per-Olov 
N Södra. För ytterligare information och frågor kontakta Presidiet 
som nås via e-post: service@aa.se

Arbetshäftet
Arbetshäftet,inklusive ekonomiska rapporten och bokslutet för 
2020  kommer att skickas ut den 2 mars 2021 till Konferensens 
deltagare. 

Till Konferensen inbjuds:
 med rösträtt
* landets 21 servicedelegater 
* Förtroenderådet 
* 1 representant för anställda vid Servicekontoret 

utan rösträtt
* Internationella delegater som ej är med i Förtroenderådet
* Ledamot från styrelsen för Föreningen AA i Sverige
* Representant från Bulletinen
* Auktoriserad revisor och föreningsrevisor 
* Inbjudna gäster från våra grannländer

Välkomna hälsar
Konferenspresidiet och Förtroenderådet 

Motionerna finns även att läsa på 
http://www.aa.se/medlemmar/dokument/servicekonfe-

rens

Rapport från WSM 2020

Temat för detta möte var“The Purpose of Our Sobriety: 
Sobriety within Everyone´s Reach”

2020 blev ett mycket annorlunda år I Sverige. När Coro-
napandemin slog till i februari, visste vi inte omfattningen 
av hur den skulle påverka oss. Fysiska möten ställdes in 
eller begränsades, och AA Sverige fick lära sig allt om 
alternativa vägar, som Zoom, Skype och andra digitala 
hjälpmedel. Så blev det även inom internationell service. 

Världservicemötet som skulle ha hållits i New York 25-
29 oktober ställdes in och det blev ett digitalt möte 28-30 
november. Vi var 107 delegater från 73 länder som deltog. 
Mötet föregicks en vecka före det ordinarie mötet av ett 
”Mock-meeting”. Syftet var att gå igenom all teknologi 
och få oss att känna oss trygga med tekniken. (Ex. hur man 
röstar, hur man räcker upp handen virituellt och hur man 
ber om hjälp när det inte fungerar). Mike och hans sju tek-
niker bistod oss hela tiden med mycket god handledning 
och support. Även en stab från GSO gav oss ovärderlig 

Presidieförberedelser inför SK 2021

Efter tre år som servicedelegater fick vi ynnesten att få 
förbereda SK 2021. Arbetet kom igång något försenat för 
Coronapandemin, väl igång så sker vårt arbete via zoom 
och några fysiska träffar med FR är inte aktuellt. Nytt år 
och nya utmaningar vilket innebär för oss att även förbe-
reda en digital konferens som innebär vissa begränsningar, 
men också vissa måsten för att komma vidare i AA:s ut-
veckling. Tack vare AA i sin helhet så finns det goda kraf-
ter som är behjälpliga. Ni som vet med er att ni ska deltaga 
på konferensen uppmanar vi att förbereda er väl när kon-
ferensmaterialet kommer ut, men även att ni besöker AA-
möte via zoom och bekantar er med den digitala lösningen. 

Då det lutar åt att det blir en Online Servicekonferens 
vore det bra att alla delegater och berörda i service konfe-
rensen registrerar ett gratis konto hos Zoom på adressen
 https://zoom.us/signup.
Varför registrera sig på zoom jo då kan vi i förväg lägga 

in er i rätt utskott och det kommer att spara dyrbar tid för 
servicekonferensen. 
Saknar ni internet eller inte har någon ni känner och kan 

sitta hos får ni höra av er till oss.
service@aa.se 

För att undvika nätverksstörningar rekommenderar 
vi att man använder nätverkssladd istället för WiFi.

Väl mött i service på SK 2021
Presidiet

Eva J ordf, Per-Olov N vice ordf, Göran B sekr och 
zoomansvarig

**************************
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Utdrag ur GSO:s riktlinjer för Internet (del angå-

ende Sociala media)

A.A.® Riktlinjer Internet 
från G.S.O., Box 459, Grand Central Station, New York, 

NY 10163
https://www.aa.org/assets/en_US/mg-18_internet.pdf

ATT BEVAKA ANONYMITETEN PÅ NÄTET 
Modern kommunikation inom AA flödar från en alkoho-

list till en annan på ett högteknologiskt sätt som är relativt 
öppet och snabbföränderligt. Att skydda anonymiteten är 
ett stort ansvar för ett ständigt växande antal medlemmar 
med tillgång till Internet. Som Bill W. skrev   ”Anonymitet 
har två egenskaper som är väsentliga för vår individuella 
och gemensamma överlevnad; den andliga och den prak-
tiska. På det andliga planet kräver anonymiteten den störs-
ta disciplin vi är kapabla till; på den praktiska nivån har 
anonymitet medfört skydd för nykomlingen samt respekt 
och stöd av omvärlden och skydd från dem av oss som 
skulle kunna använda A.A. för sjuka och själviska ända-
mål.” När vi använder digitala medier ansvarar vi för vår 
egen anonymitet och för att skydda andras. När vi lägger 
upp text, messar eller bloggar bör vi överväga om vi ut-
trycker oss offentligt. När vi bryter vår anonymitet i dessa 
forum, kan vi oavsiktligt råka bryta andras anonymitet. 

ALLMÄNNA WEBBPLATSER FÖR SOCIALA 
NÄTVERK 
Facebook och andra webbplatser för sociala nätverk är of-

fentliga till sin natur. Även om användarna skapar konton, 
användarnamn och lösenord, väl inne på webbplatsen är 
detta ett offentligt medium där AA-medlemmar och icke-
AA träffas. Plattformarna, i och för sig, bryter inte mot 
våra principer av anonymitet eller mot någon annan Tradi-
tion. Det är den enskildes handlingar som kan skada ho-
nom själva, andra, eller AA som helhet. För detta är vi, var 
och en av oss, individuellt ansvariga inför   Gemenskapen, 
oss själva och vår egen Högre Kraft.  Enskilda medlemmar 
kan vidta tydliga åtgärder för att skydda sin egen anony-
mitet. En individ eller en grupp kan till exempel skapa ett 
helt anonymt konto på sociala medier utan användning av 
fullständigt namn eller bild där man endast delar om till-
frisknande. Andra kan välja att använda sina namn men 
inte bilder av sig själva. Både bokstaven och andan i Tra-
dition Elva är tydliga vägvisare för vår Gemenskap i detta 
avseende. När det gäller Tradition Tolv har detta visat sig 
vara något som bara individen själv kan svara för, då det 
grundas på ödmjukhet. 

Följande frågor har visat sig vara användbara verktyg för 
att utvärdera om våra handlingar kan vara i strid med prin-
cipen som beskrivs i Tradition Tolv. 
• Handlar mitt inlägg om innehållet eller budbäraren? 
• För jag AA:s budskap vidare i hopp om att hjälpa någon 

hjälp. De hade under sju månaders tid förberett mötet.

De olika kommittéerna, (Agenda, Litteratur, Policy, an-
tagning av nya medlemsländer och ekonomi, att arbeta 
med andra) hade ett förmöte en månad innan.

Allt material var för första gången helt digitalt och fanns 
på en digital anslagstavla. Eftersom mötet inte var lika om-
fattande som vanligt, fick delegaterna själva läsa in mate-
rialet eftersom det inte föredrogs under mötet.

Under mötet hade vi tre Work-shops, ”Nyckel till enig-
het”, ”Värdet av att använda litteratur i sponsorskapet” och 
”Värdet av vän till AA i vår struktur”. 

Hela mötet simultantolkades på engelska, spanska och ja-
panska. 

Under mötet presenterades olika ämnen, som delegater 
hade fått i uppgift att förbereda.

Rapporterna omfattade:
Betydelsen och vikten av ett gruppsamvete
Att uppmuntra kvinnor att göra service
Unga människor i AA
Anonymiteten
Säkerhet i AA
Internationella litteraturfonden (som Ray L från Sverige 
hade förberett och framförde)

Sverige har bidragit med pengar till Litteraturfonden, vil-
ken GSO uttryckte sin tacksamhet för. Fonden används till 
att översätta, trycka och distribuera litteratur. Det innebär 
att all litteratur från USA skickas utan portokostnader. Det 
kan vara intressant att veta att Sverige 1972 lånade 5 000 
dollar för att trycka Stora boken på svenska. Lånet täckte 
2/3 av tryckkostnaderna. Lånet var återbetalt 1984. Så nu 
är det vår tur att ge tillbaks de vi en gång fick. Det är ett 
sätt för oss att sprida budskapet vidare (tradition 5).

Inför nästa världservicemöte hade Sverige lämnat in en 
offert. Vi blev inte antagna att genomföra mötet 2022, utan 
i stället valdes Japan. Mötet där kommer att genomföras 
1-6/10 2022.

Temat för nästa världservicemöte blir ”Carrying the Mes-
sage of AA in a Digital Age.

Genomgående diskuterades Coronaläget i världen och 
vilka åtgärdes som hade vidtagits i de olika länderna. Då 
insåg vi från Sverige att vi trots allt kommit lindrigt undan.

Mötet var val förberett och genomfört, men det kan inte 
ersätta ett fysiskt möte. Alla spontana kontakter och möten 
som i vanliga fall sker kunde naturligtvis inte komma till 
stånd. Något som vi alla saknade. 

Från två tacksamma tjänare, Ray L och Ewa B
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annan, eller vill jag helt enkelt ”skrika från hustaken”? 
• Använder jag min berättelse i politiskt syfte?  
• Är jag extra försiktig med att inte identifiera andra per-

soner som AA-medlemmar i text eller bild? 
• Undviker jag frestelsen att egga upp meningsmotstån-

dare eller trakassera de som inte håller med mig? 
• Tillhandahåller jag nyttiga länkar till aa.se, aa.org, eller 

aagrapevine.org? 

Så länge som man inte presenterar sig som AA-medlem, 
existerar ingen intressekonflikt. Men någon som kallar sig 
AA-medlem och använder sitt fullständiga namn och/eller 
en bild som t.ex. ansiktsbild skulle strida mot andan i Tra-
dition Elva. Denna, som i sin långa version säger...”våra 
namn och bilder, som AA-medlemmar bör inte spridas, 
filmas eller publiceras”.  Erfarenheten tyder på att det är i 
linje med Traditionen Elva att inte avslöja AA- medlem-
skap på sociala nätverk eller på någon annan webbplats, 
blogg, elektronisk anslagstavla, etc., om den inte består 
enbart av AA-medlemmar och är lösenordskyddad. 
Vår erfarenhet är, att många AA-medlemmar inte lägger 

ut någonting som är förknippat med AA på sina hemsidor 
eller statusuppdateringar, medan andra anser det går bra 
så länge som AA eller Anonyma Alkoholister inte nämns 
vid namn. Dessa webbplatser tillåter ofta användare att 
skapa sociala nätverksgrupper och möjligheter att inbjuda 
andra till ”möten” för likasinnade. Att hålla sig väl infor-
merad innan man går med i eller startar en sådan grupp 
är nyckeln till att skydda sin egen anonymitet, så väl som 
andras.

Ekonomi 2020

Under 2020 inkom 1 291 215 kr i frivilliga bidrag, en 
minskning med 86 221 kr jämfört med 2019. 
Minskningen beror sannolikt på Corona-pandemin och att 

många möten ställts in. 
Nettoförsäljningen av litteratur 2020 uppgick till 1 005 

773 kr, en minskning med 20 268 kr jämfört med 2019. 
Minskningen är marginell och beror främst på färre stora 
litteraturbeställningar. Under året har 8 944 böcker sålts, 
en minskning med 293 st.
2020 års kostnader för Central service 2020 uppgick till 

470 290 kr, en minskning med 228 514 kr jämfört med 
2019. Minskningen beror i huvudsak på att aktiviteter en-
ligt Femte Traditionen under 2020 inte kunnat har genom-
föras pga. av Corona-pandemin. 
Kostnaderna för Servicekontoret är i princip oförändrade. 

Personalstyrkan har uppgått till 1,5 tjänster.
Trots minskade frivilliga bidrag och nettoförsäljning visar 

resultatet för 2020 på ett ökat överskott jämfört med 2019. 
Resultatet 2020 blev +124 318 kr jämfört med +56 888 kr 
2019.
Det ger en välbehövlig buffert för att föra AA:s budskap 

vidare när pandemirestriktionerna lättar. 
Hyresavtalet för nuvarande lokaler har förlängts till 1 sep-

tember 2023. Städavtal för Servicekontoret har ingåtts fr o 
m november. 
Det är fortsatt av stor betydelse att alla bidrar enligt Sjun-

de Traditionen för att AA centralt ska kunna fullfölja sina 
uppgifter enligt Femte Traditionen. 

Styrelsen Föreningen AA i Sverige 2021-01-15

Personalförändringar på Servicekontoret 

Med anledning av att Bernt som är kontorsansvarig på 
Servicekontoret går i pension sista december 2021 har 
styrelsen påbörjat rekryteringsprocessen för ny kontors-
ansvarig. På styrelsemötet den 2 februari kommer en 

plan för hur rekryteringen ska ske beslutas. I service-
bladet i april kommer tjänsten som kontorsansvarig att 
utlysas i en annons. 

Styrelsen


