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Inbjudan till Servicekonferens 2022
Inbjudan till deltagare på AA Sveriges trettioförsta Servicekonferens, 1-3 april 2022 på 
Park Inn i Solna. Temat för konferensen: Kärlek och service

Fredag den 1:a april, kl. 16.00

§1 Förtroenderådet hälsar välkommen och 
öppnar den 31: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 2021.

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

§7 Konferensens huvudtema: Kärlek och 
service. Talare: Ulrik S.

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

§9 Regionernas verksamhetsrapporter 
2021 samt nulägesrapport.

§10. Verksamhetsrapporter 2021 samt 
nulägesinformation:  
a) Förtroenderådet, inkl. kommittéer 
b) Internationella Delegater.
c) Styrelsen för föreningen AA i Sverige 
och Servicekontoret.
d) Bulletinen.
e) AA’s Framtida Struktur – arbetsgrupp 
för översyn av AA Sveriges struktur 
presenterar sitt arbete.

§11 Genomgång av fredagens 
arbetsuppgifter till de olika utskotten:
• Konferensens tema: Kärlek och service
• Motionerna
• AA’s Framtida Struktur
• Servicekontorets framtid
• Förtroenderådets förslag på ändringar i 
Servicehandboken
• Koncept 1 – 4

Utskottsarbetet påbörjas, avrapportering i 
plenum på söndag.

Fredag och lördag hålls öppet AA-möte kl 22:00

Lördag den 2:a april, kl. 09.00

Presidiet hälsar välkommen till konfe-
rensens dag 2 och öppnar konferensen.

§12 a) Ekonomisk redovisning inkl. 
styrelsens verksamhetsberättelse 2021. 
Revisorerna har ordet.

§13 a) Beslut om arrangör och tema för 
Landsmötet 2023.
b) Val av ledamöter till Förtroenderådet.
c) Val av Internationella delegater.

§14 Fortsatt arbete i utskotten.

Söndag den 3:e april, kl. 09.00

Presidiet hälsar välkommen till konferens-
ens dag 3 och öppnar konferensen.

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

§16 a) Val av presidiet för 32:a Service-
konferens.
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.

Konferenspresidiet



Servicebladet                                                Nr 1/2022 sid 2

Corona-information
Som ni alla läst och hört så ökar smittspridningen igen i vårt land.

Det är många därute som behöver oss nu, men med 
tanke på smittspridningen så kan det vara klokt att vi återi-
gen ser över våra smittförebyggande rutiner i våra lokaler, 
tex torka av ytor och handtag före och efter varje möte. 
Använd engångsmaterial, koppar och handdukar, tvätta 
händerna noga och ofta. Var noga med avståndet mellan 
stolarna runt bordet och håll bra hygien på toaletterna.

Läs gärna på Folkhälsomyndighetens hemsida om vad som 
gäller just nu. Känner ni symtom så stanna hemma. Tänk 
också på att det finns många fina online-möten att besöka.

Hjälps vi åt kan vi säkert snart krama om varandra igen.
 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Förtroenderådet

Allmänt om Servicekonferensen
OBS: Servicedelegater träffas fredag kl. 11:00
 
Resor
Delegaternas resor kommer att ersättas efter konferen-
sens slut. Förtroenderådet och Konferenspresidiet vill 
vädja om att delegaterna håller nere kostnaderna för 
resor genom samåkning och utnyttjande av rabattbiljetter 
på buss, tåg och flyg.

Förberedelser
För att uppnå ett effektivt utskottsarbete uppmanas 
delegaterna 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 Benny E - Nedre Norra, Ulik S, Övre 
Norra, Matti P - Östra. För ytterligare information och frå-
gor: kontakta Presidiet som nås via e-post: service@aa.se.

Arbetshäftet
Arbetshäftet, inklusive ekonomiska rapporten och bokslutet 
för 2021 kommer att skickas ut den 1 mars 2022 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

Konferenspresidiet och Förtroenderådet

Rotation Internationella delegater
Förtroenderådet och Internationella delegaterna har sett 
över mandattiderna och efter överenskommelse med 
Thomas Å beslutat att han tillträder som delegat ett år 
senare, dvs från 230101.

Detta för att delegaterna ska komma i fas med deltagan-
det på Världs- och Europa-servicemöten. Det stämmer 
då också ihop med nuvarande Internationella delegaters 
mandattid, Ray L till 221231 och Lasse D till 241231. Vi 
vill också passa på att rikta ett stort tack till Ewa B för 
hennes betydelsefulla insatser som Internationell delegat 
(till 201231).

Förtroenderådet

Ekonomirapport 2021
Under 2021 inkom 1 275 184 kr i bidrag från medlem-
marna. Detta är 24 816 kr lägre än budgeterat och 16 030 
kr mindre än 2020. Ett relativt bra resultat givet pandemin.

Litteraturförsäljningen under 2021 blev 1 316 514 kr, vilket 
är 81 281 kr mindre än 2020 (1 397 795 kr). Under året 
såldes 3 777 ex av Stora boken, en minskning med 509 
ex jämfört med 2020. Tyvärr fortsätter även försäljningen 
av övrig AA-litteratur att vika.

2021 års resultat är preliminärt -58 358 kr

Eftersom trenden är att litteraturförsäljningen sjunker 
kommer frivilliga bidrag att öka i betydelse. Vi vill där-
för påminna om att bidrag enligt Sjunde Traditionen är 
centralt för att AA ska kunna fullfölja sina uppgifter enligt 
Femte Traditionen.

Styrelsen - Föreningen AA i Sverige

Kärlek och service - årets tema
Det har blivit en tradition att vi i Sverige väljer temat till 
Servicekonferensen och Landsmötet utifrån det tema som 
man satt för Europa- respektive Världs-servicemötet. För 
2022 gäller då det lättöversatta ”Love and Service”.

Temat kärlek och service är lätt att ta till sig då mycket av 
den service vi gör baseras på vår glädje, tacksamhet och 
kärlek vi känner till nykomlingen, AA-vännerna, gruppen, 
programmet och gemenskapen. Temat sammanfattar 
-pass it on- principen att ge tillbaka vad vi fått genom att 
föra budskapet vidare och göra service på olika sätt, ”…..
och du kommer att älska oss på ett mycket speciellt sätt, 
precis som vi redan älskar dig……”.

Ta gärna upp och diskutera vad temat ”Kärlek och Ser-
vice” betyder för er i grupp, krets och region eller använd 
det på temamöten, konvent eller andra lämpliga tillfällen 
under året.

Förtroenderådet - i kärlek och service


