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God Jul och Gott Nytt 2022!
Önskar vi som gör service i förtroenderådet, dess kommittéer och internationella delegater samt 
styrelsen för Ideella föreningen AA i Sverige, Servicekontoret och Bulletinen.

Tyck till om hur AA Sverige fungerar!
Arbetsgrupp för översyn av strukturen

Vid Servicekonferensen 2021 beslöts att Förtroenderådet skulle tillsätta en arbetsgrupp för att se 
över AA Sveriges servicestruktur. Denna arbetsgrupp har bemannats och startat upp sitt arbete, 
bland annat genom att träffa dem som står bakom aktuella och tidigare motioner i denna fråga 
och genom att jämföra strukturen med andra länder.

En fråga vi utgått ifrån är om vi har en effektiv struktur för att föra budskapet vidare. Utifrån detta 
har vi diskuterat nuvarande uppdelning med kretsar och regioner men även gången av kommuni-
kation till och från grupp – krets – region – servicekonferens – förtroenderåd.

Vi i arbetsgruppen skulle vilja ha bättre underlag för vad som fungerar bra och inte bra i nuva-
rande struktur. Nu har du därför möjlighet att tycka till om hur det fungerar i AA Sverige genom en 
enkel enkät som du kan komma till via hemsidan www.aa.se (se under Aktuellt).

Det finns också plats för någon ytterligare medlem i arbetsgruppen. Är du intresserad och känner 
att du kan bidra i sammanhanget så är du välkommen att höra av dig till fortroenderadet@aa.se.

Bästa AA-hälsningar från ”Strukturgruppen”
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Tredje benet i Åsljunga
Den sista helgen i september åkte jag ner till Ängelholm 
för att delta i konventet ”Tredje benet”, ett konvent om att 
göra service i alla dess former och som har anordnats 
varje år sedan 2017. Vi var cirka 50 deltagare som 
checkade in på EFS-gården i Åsljunga. En stor och fin 
kursgård med många hotellrum och samlingssalar.

Allt var så fint ordnat, och även om det var ett ganska 
späckat program så kändes det aldrig övermäktigt 
utan bara intressant. Helsingborgsgruppen har gjort 
ett fantastiskt jobb med att samordna allt från inbjudna 
talare till grupparbeten!

På fredagen var bland annat Tove F från förtroenderådet 
och berättade lite om vad de gör där och inspirerade 
andra till att göra service och att dela om service på 
möten. Vi delades in i åtta grupper och tog oss an varsin 
angiven tradition efter checklistan för våra traditioner.

På lördagen handlade första blocket om grupp, krets 
och region, där olika representanter berättade om hur 
servicearbetet gick till. Därefter hade vi med Ulf B från 
Servicekontoret via länk. Han berättade om sitt arbete, 
vad som vad på gång inom AA och hur Servicekontoret 
kunde hjälpa grupper och enskilda medlemmar.

Andra blocket handlade om AA-gruppen - där allting 
börjar. Vi delades in i samma grupper och min grupp 
diskuterade anonymitet och gruppsamvetsmöten. Sedan 
var det dags för min presentation av FRSoIK med 
tillhörande bildspel. Allt gick bra och jag informerade 
även om att grupperna kan söka pengar och broschyrer 
till OI direkt till FRSoIK just nu. Jag berättade även om 
vikten av att ha en OI-kommitté vid sidan av gruppen. 
Och skillnaden mellan 12-stegsarbete och OI.

Senare på eftermiddagen berättade Lena om 
12-stegsarbete på avd 55, Helsingborgs lasarett. Dit 
går hon tillsammans med andra två gånger i veckan. 
Det var mycket inspirerande att höra henne berätta ur 
perspektivet som före detta patient på avdelningen själv. 
Efter middagen berättade sponsorn Monica och hennes 
sponsi Annette om sin relation och stegarbete.

På söndagen inledde Stefan och Maria från Eldgruppen 
en whiteboardpresentation om sjukdomsbegreppets tre 
delar: fysisk, mental besatthet och andlig sjukdom. De 
varvade fakta med läsning ur Stora boken och personliga 
berättelser. Mycket givande föreläsning.

Därefter följde en föreläsning om AA:s historia ”Tredje 
Legatet - vårt arv fram till Torontodeklarationen” av Einar 
B och Janne. Intressanta citat från det blocket:

”Vi har de 12 stegen för att inte ta livet av oss själva”.

”Vi har de 12 traditionerna för att inte ta livet av 
varandra”.

”Vi har de 12 koncepten för att inte ta livet av AA”.

Informationsseminarie 2021
Helgen 30-31 oktober samlades 30-talet deltagare från 
Samarbete & Informations-kommittéer runt om i landet i 
Solna för att utbyta erfarenheter, inspirera varandra och 
lära sig mera om offentlig information till i första hand 
hälsovården, rättsväsendet, företag, kyrkor och utbild-
ningsväsendet.

I en mycket konstruktiv anda diskuterades hur vi kan bli 
bättre på att nå ut med information om AA till våra ”vän-
ner” som har kontakt med alkoholister i sitt jobb. Med 
hjälp av dem kan vi öka chanserna att nå ut till alkoholis-
ter i den stund när de är mottagliga för att ta emot hjälp.

Ämnen som diskuterades under helgen var bland annat:

- Hur får vi ”snurr” på informationsaktiviteterna nu när                             
  restriktionerna släppt

- Hur kan vi få mera nytta av nya hemsidan i 
  informationsarbetet, för att nå ut till professionella

- Vad är viktigt när vi ska vara med på mässor,
  utställningar, seminarier och likande

- Hur använder vi det material vi har (bildspel-broschyrer
  m.m.) på bästa sätt i olika sammanhang

- Vad kan vi göra för att det ska bildas fler 
  informationskommittéer i hela Sverige

- Hur når vi bättre ut till myndigheter/politiker

- Vad tycker de som får information från oss,
  vikten av uppföljning

Deltagarna – som kom från Malmö i söder till Piteå i norr 
- var mycket nöjda med att träffas på plats för att göra 
service, men betonade att man också gärna vill fortsätta 
med regelbundna digitala träffar för att inspirera och tipsa 
varandra genom att berätta om de aktiviteter som gjorts i 
olika SI-kommittéer.

Jag är glad att jag fick möjlighet att delta på det här 
konventet. Det här var ett konvent för alla: de som gör 
service, de som vill lära sig mer om AA:s uppbyggnad 
och nykomlingar som undrar vad det är för gemenskap 
egentligen. Alla dom fanns representerade på konventet, 
vilket gjorde det extra lyckat.

Jag hoppas att flera liknande konvent kan bli av i 
hela Sverige, jag vet att det finns ett norrut och att ett 
endagars är på gång i Stockholm.

Det här är något som alla i AA borde åka på någon gång! 

Danielle B
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Europeiskt servicemöte
Rapport från Europeiskt servicemöte, European Service 
Meeting (ESM), York.

Konferensen skulle varit i York 2021-10-22--2021-10-24, 
fredag till söndag. Men den genomfördes som en zoom-
konferens på grund av det läge som råder med pan-
demin. Som en förberedelse inför konferensen gjordes 
två tekniska test av systemen, så att alla deltagare var 
familjära med hur man använder zoom. Rösta, räcka upp 
handen samt att gå till olika mötesrum digitalt. Detta var 
nödvändigt för att få en så smidig konferens som möjligt.

Förberedelser som vi gjorde inför ESM var att skriva en 
landsrapport samt de highlights som avser Sverige och 
skicka dem till ESM. Exempelvis hur vi får fler kvinnor att 
göra service i AA. Vidare fick vi övriga länders landsrap-
porter, som vi läste igenom i syfte att vara väl förberedda 
inför konferensen. Vi var två delegater från Sverige, Ray 
L samt Lars D.

Deltagande nationer var 32 inkluderat GSO från USA/
Kanada. Summa deltagande var 54 inkluderat Storbritan-
niens GSO (3) samt USA/Kanada GSO (5).

Tema för konferensen: Love and Service (kärlek och 
service). Konferensen var välorganiserad och känneteck-
nades rakt igenom av en värme och en bra atmosfär.

Licenser: Just nu har Sverige de licenser som krävs. På 
gång är att licenser kan beviljas elektroniskt. AA kommer 
ut med en servicemanual för 2021-2023 för USA samt 
Kanada. Pamfletter kommer avseende nykomlingar, tra-
ditioner samt sponsra kvinnor i AA. Videoformat finns en 
youtube länk. https://www.youtube.com/c/AlcoholicsAno-
nymousWorldServicesInc

Kommittéer: Vi delades in i tre grupper för att arbeta med 
olika ämnen. Enligt nedan. Vi var 14 till 16 delegater i 
varje kommittee, från olika nationer. Där givande dis-
kussioner och erfarenheter utbyttes och belystes. Efter 
arbetena genomfördes redovisningar i plenum i den stora 
samlingssalen. Möjligheter till frågor och klarlägganden 
gavs.

Tjänare sökes
FRNK emotser nomineringar och namnförslag till flera 
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
FRIT - Förtroenderådets IT-kommitté
FRUK - Förtroenderådets Utbildningskommitté
FRSoIK - Förtroenderådets Samarbete och Informations-
kommitté
FRTK - Förtroenderådets Telejourkommitté

Nomineringsförfarandet och arbetsbeskrivningarna finns 
i Servicehandboken. Förfrågningar görs till frnk@aa.se

Förtroenderådets Nomineringskommitté

De tre grupperna fick varsitt ämne att diskutera.

- Service
- Tillfrisknande
- Enighet

Workshops: Vi delades även där in i tre grupper för att 
arbeta med olika ämnen. Enligt nedan. Antalet i grupper-
na som ovan och även här samlades delegaterna efter 
genomfört arbete, för redovisningar. Möjligheter till frågor 
och klarlägganden gavs.

- Tillåta gruppsamvetet att guida oss i vårt servicearbete.
- Andlig frihet.
- Hur vi ska välkomna en nykomling, till att bli en del av
  gruppen. (där Ray L var ordförande)

Sammanfattning
I Sverige har vi kommit väl så långt, och vi kan vara stolta 
över det arbete som har gjorts intill nu. Vi har en väl ut-
vecklad servicehandbok, där endast små justeringar kan 
behöva göras. Att delta i Nordiska länders servicekonfe-
renser ska vi fortsätta med. Konferensen genomfördes i 
sann AA-anda. I Europa så har pandemin slagit hårt, och 
zoom och andra plattformar har utvecklats betydligt mer 
där. Dock kan det nämnas att en zoom-konferens aldrig 
kan ersätta en fysisk konferens.

Vi fick många nya och värdefulla intryck. En slutrapport 
för ESM kommer att komma till Sverige, någon gång i 
november.

Nästa ESM sker 2023-10-20--2023-10-23 i York med 
temat: AA in changing Times (AA i föränderliga tider).

Ray L och Lars D, internationella delegater AA Sverige

Det diskuterades även kring hur vi kan dokumentera och 
samla dessa erfarenheter av informations- och samar-
betsaktiviteter och hur vi sedan kan sprida dessa så att 
alla kan ta nytta av exemplen. Föreslogs att bilda en 
arbetsgrupp för att se över olika möjligheter när det gäller 
kommunikationen av informationserfarenheter.

Vi från FRSoIK tackar alla som var med på seminariet 
och bidrog till en lärorik och trevlig helg!

Om du är intresserad av att veta mer om samarbete och 
information, eller starta en SI-kommitté i din stad, krets 
eller region, hör genast av dig till aainfo@aa.se 

Förtroenderådets Kommitté för Samarbete och Information
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Central ekonomi
Under hösten har frivilliga bidrag återhämtat sig helt och 
är i nivå med både föregående år och budget. 

Minskningen i försäljning av litteratur jämfört med före-
gående år och budget består även om den avtagit något 
under hösten. 

En minskning av antalet prenumerationer av Bulletinen 
har också noterats. 

Även internationellt konstateras det att vi inte kan förli-
tas oss på ekonomiska bidrag från litteraturförsäljning i 
samma utsträckning som tidigare. 

Till och med 30 november 2021 har det kommit in 1 210 
955 kr i frivilliga bidrag (motsvarande tid 2020 inkom 1 
212 475 kr). 

Nettoförsäljningen under samma period uppgår till 734 
120 kr (2020 samma tid 764 929 kr). Kostnaderna under 
samma period är med 1 833 916 kr (2020 samma tid 1 
758 596 kr). 

Styrelsen betonar vikten av att alla bidrar enligt Sjunde 
Traditionen för att AA även fortsättningsvis ska kunna 
fullfölja sina uppgifter enligt Femte Traditionen. Detta blir 
än viktigare i takt med att litteraturförsäljningen minskar. 

Styrelsen för Föreningen AA i Sverige

Servicelyftet 20 november
Den 20 november var det premiär för FRUKs Servicelyft.

Vi var ca 24 personer som anmält sig till denna inspira-
tionsdag med Service som tema. Vi fick titta på AAs histo-
ria och organisation som presenterades av Birgitta L.

Eva J lärde oss om våra traditioner och våra koncept, och 
till sist berättade Kattis C och Anders F om AA´s pengar, 
vart dom går och används till.

Det var en trevlig dag och många frågor som diskutera-
des. Detta var premiär för denna typ av inspirationsdagar 
och vi har många fler teman att avhandla framöver, så vi 

återkommer till våren, håll ögonen på hemsidan! 

FRUK har även lite andra projekt på gång för 2022, ett år 
som vi hoppas blir ännu bättre och att vi kan träffas mer 
fysiskt.

Känner du att du vill vara med i FRUKs kommitté, så hör 
gärna av dig - vi har plats för fler!v

Ha en fin jul och var rädda om varandra.

I kärlek och service

FRUK - Tove, Calle och Kattis


