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Hålltider m m inför Servicekonferensen 2021
Förtroenderådet har beslutat  följande viktiga hålltider m m inför SK 2021:

Tid:  9-11  april 2021 Plats: Park Inn Hotell, Solna
Tema: Vårt mål, nykterhet åtkomlig för alla
Viktiga datum inför Konferensen
1 december Förslag/motioner skall vara inkomna till Servicekontoret. Dessa   
  behandlas av Förtroenderådet och publiceras tillsammans med 
  inbjudan och preliminär dagordning i ett Serviceblad innan
  15 januari 2021.

31 december Namn och adress på deltagande servicedelegater, samt suppleanter,   
  från varje region skall vara inkommet till Presidiet.
   

15 januari  Verksamhetsrapporter från regioner, Förtroenderådet med dess kommit 
  téer, Styrelsen  för Föreningen AA i Sverige och Internationella delegater  
  skall vara inkomna till Presidiet. Servicedelegat ansvarar för att   
  regionens rapport inkommer till Presidiet. För att materialet   
  skall vara lätttillgängligt ber vi er att begränsa rapportens längd till   
  två A4-sidor. Skicka gärna in underlaget digitalt (word-format) till
   service@aa.se.

15 januari Inbjudan till Servicekonferensen, preliminär dagordning och                      
  motionerna publiceras tillsammans med Serviceblad 1 2021. 
  Servicebladet Skickas till samtliga registrerade servicedelegater,  
  grupper, kretsar och regioner som anmält in aktuell postadress.

31 januari  Konferensavgiften, 5.000 kr per deltagare, skall vara inbetald på
  Servicekontorets PlusGirokonto 70 94 25-3 eller bankgirokonto   
  5783-9383.

1 mars  Arbetshäfte med dagordning, rapporter (inkl ekonomisk rapport   
  och bokslut för 2020) och förslag från FR utsändes till 
  Konferensens deltagare samt servicedelegatsuppleanter.  

Om motioner
Motioner till Konferensen ska förses med tydlig avsändare, namn, adress och telefon så att 
eventuella frågor eller kompletteringar kan göras. Alla personuppgifter behandlas anonymt. 
Författa motionen enkelt, kortfattat och tydligt, gärna utskriven på dator. Formulera 
motionen på ett sätt som Konferensen kan förstå för att besvara och behandla den. 
  Det finns två typer av motioner, beslutsmotion där Konferensen föreslås ta beslut i en fråga 
samt diskussionsmotion, där Konferensen föreslås ta upp en fråga till diskussion. När det 
gäller beslutsmotioner bör dessa avslutas med ett tydligt yrkande, t.ex. med en eller flera 
attsatser. Läs mer om Motioner på sid. 36 i Servicehandboken 2018.  Det är Förtroenderådet 
som avgör vilka motioner som går vidare till Konferensen. Motioner utan avsändare 
eller som innehåller personangrepp eller inte sätter princip före person, behandlas inte. 

Motioner skickas in per brev eller e-post senast den 1 december till Servicekontoret, 
service@aa.se.  Märk kuvertet ”Motion till SK2021”.
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Deltagare på Konferensen
Med rösträtt:
21 st servicedelegater från de sex regionerna, se 
fördelning nedan.
9 st från Förtroenderådet (max)
1 st från personalen vid Servicekontoret
Utan rösträtt:
Internationella delegater 
Representant från:
* Styrelsen för föreningen AA i Sverige
* Bulletinen
Utländska gäster (från Nordiska länderna)
Delegatsfördelning
Fördelningen av antalet delegater görs utifrån antalet 
grupper per region, dock säger riktlinjerna att ingen 
region skall ha färre än två delegater och ingen 
region fler än en tredjedel av samtliga delegater. 
  Fördelningen av antalet delegater görs utifrån antalet 
grupper i regionen per 31/3.

Servicekonferensen 2020 beslutade 
om fördelning för SK 2021 enligt nedan:
Övre norra regionen       2 delegater
Nedre norra regionen       2 delegater
Mellersta regionen       3 delegater
Östra regionen     7 delegater
Västra regionen     3 delegater
Södra regionen     4 delegater
SUMMA    21 delegater

Konferenspresidium 2021
Ordförande: Eva J, Södra Sekreterare Göran B Övre 
Norra Vice ordförande och hotell/ konferens: Per-
Olov N Södra, Diverse: Johan N Östra 
Presidiet nås via e-post: service@aa.se eller via brev 
till Servicekontoret.
  Mer information om Konferensen publiceras 
löpande på vår hemsida www.aa.se 

Mötesplan 2020 - 2021
(F)=Fysiskt möte (Z) =zoom möte

FR möten 2020
19-20/9 (F) 24-25/10 (Z) och 5-6/12 (F)

Budgetstämma 2020 
5/12 (F)

FR möten 2021
17/1 (Z), 6/2 (Z) 27-28/2,( F) 21/3( Z), 9/4 (F)  8-9/5 (F) 
30/7 (F) 25-26/9 (F) 17/10 (Z), 13/11 (Z) 4-5/12 (F)

Årsstämma 2021
27/2 (F)

Budgetstämma 2021
4/12 (F)

Servicekonferens 2021: 
9-11 april Servicedelegater från 9/4 kl 11.00. 
Konferensen börjar 16.00.

Landsmöte 2021: 
Övre Norra Regionen 30/7-1/8 i Luleå.
Tema: Vårt mål, nykterhet åtkomlig för alla

Informationsseminarie 7-8 november
Vi kommer även i år att anordna ett möte kring att sprida 
budskapet vidare och genom olika samarbeten nå ut till 
dem som kan behöva AA. (Reservation för om Corona-
situationen förvärras). Teman som vi bl.a. kommer att ta 
upp: Digitala möten och informationer – Erfarenheter av 
nya bildspelet – Vilka samarbeten är OK ? – Påverkansar-
bete 
 I första hand vänder vi oss till er som är aktiva i Infor-
mationskommittéer men andra som jobbar med offentlig 
information i grupp/krets/region är även välkomna. AA 
centralt tar kostnader för resa och logi. Vi har 35 platser så 
preliminärt begränsar vi till högst 2 platser per kommitté/
grupp. Vill du anmäla dig eller veta mera så hör av dig 
till aainfo@aa.se        Förtroenderådets kommitté för 
Samarbete och Information

Förändring av tjänare i central Service
Vi vill rikta ett stort tack till Olov Åkerman som 
under 8 år varit vår ”Vän till AA” i Förtroenderådet. 
Med ödmjukhet och sunt förnuft har han ofta verkat 
som en sammanhållande kraft. Nu hälsar vi vår nya 
vän Touko Makkonen välkommen till oss.
Styrelsen: Vi tackar Helen S, Christer B och Sture M 
för sina insatser i styrelsen, samtidigt hälsar vi de nya 
ledamöterna Jan G, Anders K, Inga-Britt A (supple-
ant) välkomna.
Policykommittén: Vi tackar Per-Owe O för sin insats 
och hälsar Erland W välkommen
Arkivkommittén: Vi tackar Tord K för sin insats när 
det gäller att bygga upp arkivet.
Nomineringskommittén: Vi tackar Urban L för hans 
tid i kommittén

Rotationsprincipen gör att det ständigt behövs nya 
tjänare som tar möjligheten att göra service i AA. 
Fundera på om du själv eller någon av dina AA-vän-
ner kan vara aktuell för uppdrag i någon kommitté 
eller annan central service. I Servicehandboken kan 
du läsa mera om de olika uppdragen.

Förtroenderådet
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Servicekonferensen 2020 del 2 inställd

Förtroenderådet har efter grundlig diskussion beslu-
tat att Servicekonferensen 2020 del 2 ställs in. 

 Coronasituationen gör det svårt att ha ett fysiskt 
möte då flera deltagare uttryckt tveksamhet till att 
vara med eller att göra resor. När det gäller ett di-
gitalt möte så är bedömningen att vi inte riktigt har 
rätta erfarenheten för att genomföra mötet på ett bra 
sätt. Att köra utskottsarbete/diskussioner digitalt är 
många negativa till.

 De kvarvarande aktuella punkterna och motionerna 
förs över till Servicekonferensen 2021.
Vi ser då fram emot att träffas (fysiskt) för en Ser-
vicekonferens 9-11 april med många motioner och 
andra intressanta frågor att diskutera !

 Vi vill tacka Presidiet SK2020 för sitt fina arbete 
som försvårats av den turbulens som coronaviruset 
orsakat vad gäller möten och resande. Var ju mycket 
bra att vi ändå kunde genomföra del 1 av konferen-
sen digitalt i juni.

 Detta innebär då också att de Servicedelegater som 
gjorde sin tredje konferens 2020 har fullgjort sin 
mandattid, dock kommer ju några av dem att ingå i 
presidiet för SK2021.

Anders W för Förtroenderådet
***********************************

Servicekontoret
När den nya styrelsen för den Ideella föreningen AA 
Sverige valdes den 29 februari 2020, kunde vi inte riktigt 
föreställa oss vad vi hade framför oss, men ibland går ti-
den fort. För servicekontoret har, som för alla andra, pan-
demin gjort att vi måste se över verksamheten men ändå 
upprätthålla den mycket viktiga service som kontoret ska 
ge till medlemmar, grupper och kretsar. AA i Sverige ska 
som alla andra följa lagar och förordningar och för att 
kunna hantera dessa frågor bildades den Ideella fören-
ingen AA i Sverige en gång i tiden. Det är i den ideella 
föreningen som det juridiska ansvaret för AA verksam-
het ligger men också personalansvar för våra anställda 
på Servicekontoret. I den speciella situation vi hamnat i 
så är det främst arbetsmiljölagen och vissa förordningar 
som styrelsen ska följa men också de rekommendationer 
som Arbetsmiljöverket kommer med.

En av de första uppgifterna som styrelsen behövde göra 
var att bestämma hur vi skulle hantera de risker som upp-
stod med anledning av Corona. För att säkerställa en god 
arbetsmiljö för våra anställda, men också för om någon 
skulle bli sjuk, upprättades en ”krisplan” med det som vi 

den 15 mars då bedömde som lämpliga åtgärder. Bland 
annat beslutade vi att stänga servicekontoret för besökare. 
Vi beslutade också att korrigera arbetstider och införande 
av distansarbete för att undvika onödiga kontakter mellan 
de anställda. Vi har med detta kunnat hålla full service 
och det har hela tiden funnits en person på kontoret som 
kunnat arbeta med de saker som inte kunnat skötas på 
distans.

Styrelsen har också gått igenom alla de kritiska rutiner 
som finns för att säkerställa att dessa ska kunna skötas 
om någon skulle bli sjuk, vilket vi i skrivande stund är 
tacksamma för att ingen blivit.

Styrelsen och den driftsansvarige har fortlöpande avstäm-
ningar och diskuterar på styrelsemötena om det behöver 
göras justeringar i vår ”krisplan”.

Gör det enkelt och det viktigaste först!

Anders K driftsansvarig för Servicekontoret

*************************************

Ny vän till AA
Hej, jag heter Touko Makkonen och jag är inte 
alkoholist men jag är ny Vän till AA. Jag är 56 år gam-
mal och jobbar som sjuksköterska på Beroendecentrum 
Stockholm. Jag flyttade från Finland till Sverige för 20 år 
sedan och bor nu i Ösmo, ett litet samhälle som ligger 5 
mil söder om Stockholm. De senaste 10 åren har jag ar-
betat med människor med missbruk, både med unga och 
vuxna. På min fritid tar jag långa promenader i naturen 
eller är hemma och ser på film, lyssnar på musik eller 
läser en bok. Jag gillar när livet är lugnt och harmoniskt.
tt hjälpa människor med missbruk och beroende har alltid 
varit ett ämne som engagerat mig. Jag tror att mitt intres-
se av AA väcktes första gången för många år sedan när en 
av mina vänner hade stora problem med alkoholen. Han 
var en man som hade förlorat sitt företag och sitt hus på 
grund av missbruk. Hans familj och många av hans vän-
ner hade fått nog av hans drickande och övergett honom. 
Till slut kontaktade han AA och tack vare det beslutet är 
han i dag tillfrisknad alkoholist. Han berättade för mig 
om 12-stegs programmet och allt det positiva som det 
hade gjort för honom och jag såg hur hans liv blev me-
ningsfullt igen. Han har en ny familj, startat ett nytt före-
tag, betalat bort alla sina gamla skulder och lever nu helt 
enkelt ett bra liv. Jag blev starkt berörd av min vän och 
undrade vad den kraften är som gör att en trasig alkoho-
list som har förlorat allt kan tillfriskna och börja leva ett 
helt nytt och nyttigt liv. Jag blev nyfiken och efter några 
år utbildade jag mig till 12-stegs behandlare i Stockholm. 
Senare blev jag också alkohol- och drogterapeut. Utan att 
jag själv är alkoholist har jag ändå upplevt hur viktig roll 
AA har i vårt samhälle och enligt min erfarenhet erbjuder 
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Andra kvartalets minskning i frivilliga bidrag och 
försäljning av litteratur jämfört med föregående år 
kvarstår men har återhämtat sig något.
  Under perioden 1/1–31/8 2020 har det inkommit 
795 540 kr i frivilliga bidrag (motsvarande tid 2019 
inkom 890 507 kr). 
  Nettoförsäljningen under samma period uppgår till 
616 503 kr (2019 samma tid 655 199 kr). 
  Periodens kostnader minskar med 107 233 kr 
jämfört med 2019. 
  Resultatet blev +132 057 kr (+158 487 kr 2019). 
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Viktigt 
Kontrollera att din grupps alla uppgifter i möteslistan 

på www.aa.se stämmer
Glöm inte att uppdatera gruppens postadress.
 e-posta service@aa.se för rättelse.
Kassörer använd PlusGiro: 70 94 25-3 för tradition 

7 och Bulletinen.
Använd Bankgiro: 5783-9383 för fakturor, glöm 

inte ange OCR/fakturanummer.
Viktigt med rätt e-postadress till gruppens kas-

sör så fakturor kommer rätt. Skicka uppdatering till 
ekadm@aa.se 

Jag är ansvarig ...
Närhelst, varhelst någon ber om hjälp,

vill jag att AA alltid ska finnas till hands,
och för det är jag ansvarig.

AA en gemenskap som präglas av godhet och tolerans. 
Det är en plats var man är alltid välkommen.

Jag känner mig verkligen glad och tacksam för att jag 
kan vara med i AA. Jag älskar att träffa intressanta 
människor, tala om saker som känns äkta och viktiga. 
Jag vill gärna samarbeta med människor och som person 
är jag lätt att samarbeta med. Jag hoppas att vi kan få 
många intressanta diskussioner framöver för jag älskar 
att ta i de ämnen som kan göra världen kanske en aning 
bättre.

Touko Makkonen, Vän till AA
*********************************

Grupper och Swish
Det har kommit frågor om hur grupperna ska hantera 
swish och om grupperna ska ha det eller inte. Historiskt 
så har kassören i grupperna hanterat kontanter, numera 
så ska kassören hantera både kontanter och elektroniska 
betalningar. Fördelar med swish är att kassören slipper 
den krångliga hanteringen av kontanter, då det finns färre 
och färre banker som hanterar kontanter.
Vid betalning med swish så har grupper löst det på olika 
sätt.
  Det vanligaste är att kassören i gruppen använder sitt 
eget swish, och har ett underkonto på sitt konto för 
frivilliga bidrag. Banksaldot, inkomster och utgifter bör 
redovisas vid varje praktiskt möte, tillsammans med ve-
rifikat på dessa. Vid val av kassör som använder sitt eget 
bankkonto är det viktigt att kassören väljs med största 
omsorg, kassören bör exempelvis inte uppbära försörj-
ningsstöd, eller vara föremål för instser från kronofogde 
eller andra myndigheter, då kan gruppens pengar tas av 
dessa eftersom pengarna finns hos kassören. 
  En del Grupper har registrerat sig som en egen förening 
och har ett eget bankkonto och kopplar swish till detta, 
de får då ett nummer som inleds med 123, viktigt att veta 
om detta är att när medlemmar swishar till detta num-
mer så ”försvinner” en viss del som kostnader. Då är 
det bättre att medlemmar exempelvis swishar en större 
summa en gång i månaden/veckan. Banksaldot, inkom-
ster och utgifter bör redovisas vid varje praktiskt möte, 
tillsammans med verifikat på dessa.
  Det är alltid viktigt att välja kassörer och andra tjänare 
med stor noggrannhet, detta för både gruppens och den 
enskildes bästa.

Policykommittén

Intäktsminskningen beror främst på mindre frivilliga 
bidrag men också på något lägre i litteraturförsälj-
ning. 
Kostnadsminskningen beror i huvudsak på inställda 
resor och fysiska möten inom Central service men 
också på något lägre kontorskostnader. 
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 Föreningen AA i Sverige


