
Information från Förtroenderådet och dess kommittéer samt våra Internationella delegater, 
Styrelsen för föreningen AA i Sverige, Servicekontoret och Bulletinen.

S e r v i c e b l a d e t

Servicebladet
utkommer 4 gånger 
per år. 
Det skickas till alla 
registrerade grupper, 
kretsar, regioner och 
servicedelegater. 
Du kan själv kostnads-
fritt ladda ner Service-
bladet som en PDF-fil 
från vår webbplats 
(under fliken ”För 
medlemmar”).
Det rekommenderas 
att tjänare i service
läser Servicebladet 
samt att det behandlas 
på arbets-; krets- och 
regionmöten.

Servicebladet trycks 
och utges av: 
AA Servicekontoret, 
Box 92171
120 08 Stockholm.
Telefon:
08-642 26 09
PlusGiro: 70 94 25-3
Bankgiro: 5783-9383
Webbplats: 
www.aa.se
service@aa.se
 
ÖPPETTIDER
Telefon- och besöksti-
der (helgfria dagar):
Måndag-torsdag: 
09.00-12.00 samt 
13.00-15.30
 
För tillfällig stäng-
ning: se www.aa.se
under Aktuellt
Besöksadress:
Bolidenvägen 20

Nr 1, jan 2020

Innehåll
* SK2020  
 - inbjudan
  - dagordning
  - allmänt 
* Ekonomi 2019 
* Hälsning från FR

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) 
Ledamot till FR  
• Södra Regionen  
e) Namnförslag och presentation 
Internationella Delegater (val §12c) 
• Internationell Delegat  
 

Inbjudan till Servicekonferensen 2020
Inbjudan till alla deltagare på AA Sveriges tjugonionde Servicekonferens.

Servicekonferensen kommer att hållas 3-5 april 2020 på Park Inn, Solna.
Temat för Servicekonferensen: Ett oföränderligt budskap i en föränderlig värld 

§9 Verksamhetsrapporter 2019 samt 
godkännande 
a) Förtroenderådet inkl. Kommittéerna 
b) Bulletinen 
c) Internationella Delegater 
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.
Revisorerna har ordet. 
 

§12 a) Beslut av arrangör och tema för 
Landsmötet 2021 
b) Val av ledamöter till Förtroenderådet 
c) Val av Internationella Delegater 
 

§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 

Förslag till dagordning 29:e Servicekonferensen
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Resor
Delegaternas resor kommer att ersättas efter konferensens 
slut. Förtroenderådet och Konferenspresidiet vill vädja om 
att delegaterna håller nere kostnaderna för resor genom 
samåkning och utnyttjande av rabattbiljetter på tåg och flyg.

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

Konferensledning
Presidiet består av Lars D Södra, Calle F Nedre Norra, 
Steffen O Mellersta samt Reine J. För ytterligare information 
och frågor kontakta Presidiet som nås via e-post: service@aa.se

Arbetshäftet
Arbetshäftet, inklusive ekonomiska rapporten och bokslutet 
för 2019 kommer att skickas ut den 2 mars 2020 till Konfe-
rensens 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 
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Allmänt om 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. 

OBS !!!
Servicedelegater träffas fredag kl 11.00.

Ekonomi 2019
Under 2019 inkom 1 377 736 kr i bidrag från med-
lemmarna. Detta är 17 736 kr högre än budgeterat 
och 122 224 kr mer än 2018.
Nettoförsäljningen under 2019 blev 1 201 724 kr. 
2018 uppgick den till 1 307 206 kr. Under årets såldes 
3 906 ex av Stora Boken en minskning med 509 ex 
jamfört md 2018. Tyvärr fortsätter även den vikande 
trenden av försäljningen av övrig AA-litteratur.
2019 års resultat är preliminärt + 50 000 kr
Det är därför av stor vikt att alla medlemmar bidrar 
enligt Sjunde Traditionen för att AA centralt ska kun-
na fullfölja sina uppgifter enligt Femte Traditionen.

Styrelsen Föreningen AA i Sverige

Ett oföränderligt budskap i en föränderlig värld, 
är det kärleksfulla temat under 2020. 
AA medlemmar och besökare kommer att möta temat 

på Servicekonferensen och Landsmötet, ett betydelsefullt 
tema att även ta med till Krets och Regionmöte samt din 
hemmagrupp, där ni förslagsvis kan använda det som tema 
vid delningar, kanske ha givande diskussioner runt temat 
eller välja att ha det i dina egna tankar under året. 
Praktisera tacksamhet och ödmjukt öppna dörrar så att 

fler alkoholister som fortfarande lider har en möjlighet att 
bli AA medlemmar – med försäkran om sin anonymitet. 
Förtroenderådet är enormt tacksam, för allt tolftestegsar-

bete som uträttas, för all service som ideellt görs i grupper, 
kretsar, regioner och centralt, och för de medlemmar som 
genom informationskommittéer anonymt berättar för all-
mänheten om vad AA är och inte är – så att den alkoholist 
som fortfarande lider kan hitta till AA. 
Förtroenderådet vill genom att påminna om några av våra 

traditioner, understryka att dessa  liksom vårt  budkap är 
oföränderliga i en föränderlig omvärld.
Tredje traditionen, att det enda kravet för medlemskap är 

en önskan att sluta dricka.
Femte traditionen, att varje grupps huvudsyfte är att föra 

budskapet vidare till den alkoholist som fortfarande lider
Sjunde traditionen, att vi är självförsörjande och att våra 

egna bidrag gör nytta i alla led enligt 60-30-10 principen, 
AA Sverige har  under 2019 skickat vidare 64 000:- till 
internationella litteraturfonden, samt 50 0000:- till fonden 
för att hjälpa de länder som inte har ekonomiska möjlighe-
ter att skicka representanter till världs och europaservice-
möte. 
Tolfte Traditionens – den andliga grundval Anonyma 

Alkoholister välsignats med, i broschyren Att förstå ano-
nymitet förtydligas vår andliga grund i förhållande till alla 
våra traditioner, dels den personliga anonymiteten, dels för 
publika sammanhang, och utförligt för den digitala tidens 
kommunikationsmöjligheter. 

Vi ser fram emot ett nytt år, där vi tillsammans i enighet, 
servicevilja och kärlek ger vidare vad vi själva fått: ett nytt 

och bättre liv.

Med Kärlek och Enighet för AA:s bästa
Förtroenderådet

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

konferens


