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Beslutsmotioner 

      1. Ang Kommittén för Information och samarbete. 

Efter att många gånger ha hör folk säga ”Informationskomiteen eller vad dom nu kallar sej” 

föreslår jag  

att vi återtager det gamla och väl inarbetade namnet Informationskomiteen 

Detta i tanke av att vi i huvudsak inte har något samarbete och det gamla namnet var 

välinarbetat. Gör det enkelt. 

Med vänlig hälsning Jan-Ola J  fd värdsservicedelegat 

      2. Ang funktionen Nordisk delegat 

Denna funktion tillsattes för många år sedan när länderna i norden höll på att bygga upp 

verksamheten. Detta i syfte att man skulle hjälpa varandra. Numera har alla de nordiska 

länderna väl fungerande strukturer och det finns inga konkreta uppgifter längre utan mötena 

har blivit någon form av artighetsvisiter som kostar oss en del pengar men inte ger något i 

retur. I de övriga länderna är intresset också i kraftigt avtagande. Därför föreslår jag 

       att konferensen uppdrager FR att ta bort denna onödiga funktion från vår struktur 

Med vänlig hälsning Jan-Ola J  fd värdsservicedelegat 

      3. Ämne: AA´s struktur/organisation 

Vår nuvarande struktur/organisation togs för snart 30 års sedan och togs utifrån den 

utveckling som varit under åttiotalet och med en förhoppning att den skulle fortgå enligt 

samma mönster i framtiden vilket den också gjorde under nittiotalet för att därefter stagnera 

och nu under rätt många år gått tillbaka när det gäller grupper och medlemmar.  

Vi har idag vakanser och tomma stolar på alldeles för många tjänaruppdrag för att vår 

struktur/organisation skall fungera på ett tillfredställande sätt. Det uppstår problem på alla 

plan samt beslut blir tagna utan de majoriteter som behövs. 

Så vi vill med denna motion anmoda servicekonferensen att ta ett beslut om att det tillsätts en 

arbetsgrupp som ser över vår struktur/organisation och kommer med ett förslag på en ny 

struktur/organisation som kan tjäna oss väl i framtiden. 

Denna motion har endast ett enda syfte som är att värna om vårt älskade AA in i framtiden så 

att vi även i framtiden kan vara ett andningshål för den alkoholist som önskar att bli nykter 

och ha vårt fina program som ledstjärna. 

Med varma AA-hälsingar A-kretsen i Västra Regionen 
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       4. Motion angående AA:s organisation och struktur 

Den organisation och struktur AA Sverige har och har haft i cirka 30 år bör utvärderas och 

ses över om den kan förbättras. När strukturen tillkom var AA stadd i en stark utveckling som 

senare avtog och gick tillbaka något och vi är nu omkring 450 grupper i landet. 

 

Vi yrkar att Förtroenderådet får i uppdrag att utvärdera AA:s struktur och föreslå eventuella 

ändringar. Allt i syfte för att få en effektivare organisation och minska avståndet enskild 

medlem och AA som helhet. 

 

Stockholm 20191125 

Gunnar M och Tönnes P  

 

        5. Motion angående inlämning av motioner till Servicekontoret 

            1/11 istället för 1/12 

Min erfarenhet är att man ofta hamnar i tidsnöd när man ska gå igenom inkomna motioner 

inom grupp och krets, då december och januari ofta innebär att man inte har praktiska möten 

vare sig i grupp eller krets. 

Att ha sista inlämning en månad tidigare skulle få stor betydelse för krets, servicedelegater 

och region att hinna gå igenom motionerna på ett bra och konstruktivt sätt. 

Därför yrkar jag att konferensen beslutar ATT; 

- Motioner skall lämnas in senast 1 november  

Tönnes P Handen-gruppen Haninge 

       6. Motion angående Bulletinen 

Femte traditionen lyder; Varje grupp har endast ett huvudsyfte - att föra budskapet vidare till 

den alkoholist som fortfarande lider.  

Idag finns AA:s tidning Bulletinen som sprider budskapet om AA och om tillfrisknande 

vidare för de som prenumererar på tidningen. Kan vi göra Bulletinen mer lättillgänglig för att 

nå ut till fler som fortfarande lider av sjukdomen alkoholism? 

Motionen föreslår att Bulletinen även ska finnas tillgänglig som nättidning. 

Anastazja, alkoholist i Göteborg 

 

       7. Beslutsmotion – Funktion för utbildningsstöd/samordning 

I den tidigare Handlingsplanen fanns fokusområdet ”Kunniga och stabila grupper”. Innehållet 

i Vår Gemensamma Välfärd handlar också mycket om hur man kan få grupperna att fungera 

bättre. Servicedelegaterna har ett ansvar för att sprida kunskap om VGV och gör detta på 

olika sätt med VGV-seminarier etc. 
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Då detta arbete med att (internt) sprida kunskap och förståelse för hur AA fungerar och hur 

grupperna utvecklas (VGV, servicestruktur, traditioner, koncept mm) är mycket viktigt för 

framtiden så borde det kanske läggas ännu mera fokus och resurser på denna fråga. Mycket 

handlar ju här också om att öka intresset för att göra service. 

Lika väl som vi har en central funktion för Samarbete & Information så borde vi nog ha en 

funktion för Utbildning & Utveckling. Som stöttar och inspirerar strukturen när det gäller att 

ordna seminarier och andra möten när det gäller service, traditioner och koncept. Som kanske 

även har visst ansvar för service-möte/konvent vare sig det nu ska ordnas centralt eller 

regionalt.  

Förslaget är att SK2020 beslutar uppdra åt Förtroenderådet: 

- Att tillsätta en kommitté för Utbildning & Utveckling för samordning och stöd till 

servicedelegater, regioner, kretsar i arbetet med att utbilda och utveckla för att få mera 

kunniga och stabila grupper. 

Anders W, Göran B  (ÖNR) 

       8. Vän till AA 

Tidigare fanns det två ”Vän till AA” i Förtroenderådet men i och med införandet av nya 

Servicehandboken så reducerades antalet till en vän till AA i FR. 

Dock uttrycks att ”Om antalet ledamöter utökas och ekonomin tillåter, bör i första hand 

förtroendevald vän till AA väljas” 

Att ha med vänner till AA i Förtroenderådet är mycket viktigt, dels för att de inte behöver 

vara anonyma utan kan vara AA:s ansikte utåt i olika sammanhang, dels för att de har andra 

insikter och erfarenheter som är mycket värdefulla vid FR:s arbete. Ofta kan de vara en 

utvecklande eller balanserande faktor när diskussionerna kör fast. 

För arbetet i FRSoIK är det avgörande att ha med en vän till AA som kan företräda AA när 

det gäller medverkan i olika media. Men vår vän kan även underlätta kontakter med olika 

instanser eftersom den inte behöver vara anonym.  

I och med att nuvarande vän till AA roterar ut så blir det väldigt uppenbart att vi tappar 

kunskap och kontinuitet när det inte finns någon överlappning till nästa vän till AA, dessutom 

stor osäkerhet om det ens finns någon ny kandidat ! 

Förslaget är att SK2020 beslutar: 

- Att återinföra att det ska vara två (2) Vän till AA i Förtroenderådet 

Om motionen stöds och det finns flera förslag på Vän till AA till SK2020 skulle man kunna 

välja in två personer nu men sätta olika mandattid  

Anders W, Göran B, Ulrik S  (ÖNR) 
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       9. Servicedelgatmöten 

Bakgrund:  

Frågan om servicedelegatmöten vid något tillfälle mellan den årliga sammankomsten vid 

Servicekonferensen har diskuterats vid ett antal tillfällen sedan Landsmötet 2017 i 

Hässleholm. Det verkar som att behovet av ett sådant finns och detta och detta 

överensstämmer även med artikel 2 i konferensurkunden (“Rådslag mellan konferenserna 

uppmuntras”). Det verkar dock inte passa in i att lägga dessa träffar på Landsmöte, dels på 

grund av långa avstånd och kostnader för deltagare och dels för att inte inkräkta på 

möjligheten att träffa andra alkoholister och delta i Landsmötets övriga aktiviteter. 

Då servicedeltagarnas tjänaruppdrag pågår under hela året vore det bra om utbyte av 

erfarenheter beträffande arbete med till exempel VGV, urvalsprinciper vid val av nya 

delegater, arbete inom kretsar och grupper, medverkan vid övriga aktiviteter och all övrig 

verksamhet som delegaten är tänkt att medverka vid. 

Att ha deltagit vid revideringen av den VGV som har varit till hjälp under ett antal år har 

ytterligare ökat medvetenheten av att ett utbyte skulle vara till stor hjälp för servicedelegater 

och för AA som helhet. Detta på grund av att jag då med egen erfarenhet sett hur stor hjälp 

sådana träffar med servicedelegater från andra regioner är i mitt arbete som servicedelegat. I 

förlängning skulle det vara tänkbart att ett sådant utbyte skulle kunna utökas till övriga länder 

i Norden och kanske även övriga Europa. 

Mitt förslag är att ett sådant möte äger rum vid servicekontoret någon helg under augusti eller 

september. Låt oss starta med en heldag och sedan bestämma om den tiden räcker eller om 

det behövs ytterligare tid. 

Hemställan:  

Att servicekonferensen beslutar att ge möjlighet till ett heldagsmöte vid servicekontoret eller 

någon, för ändamålet lämplig lokal, för servicedelegaterna under augusti-september månad  

Att servicekonferensen ger i uppdrag att till Förtroenderådet att komma med 

rekommendationer till regionerna att dessa skall bestå servicedelegaterna med medel för att 

täcka reskostnader och eventuella kostnader för övernattning. 

Gert P Servicedelegat Östra regionen 

       10. Ändring i servicehandboken 

Bakgrund: 

Den servicehandboken som finns är i grunden ett bra hjälpmedel för det löpande praktiska 

arbetet på alla nivåer i AA. De riktlinjer som presenteras är dock ganska utförligt beskrivna 

och därmed möjliga att tolka på olika sätt för läsaren. Revidering pågår kontinuerligt, men det 

vore bra med ett kortfattat dokument för servicearbete i Sverige, liksom den kortfattade 

konferensurkunden för USA/Kanada som finns redovisad i appendix A och B i boken. 

På hemsidan finns Appendix D, som har titeln “Aktuell konferensurkund (Sverige)”, där de 

flesta nivåer av service är beskrivna. Service på olika nivåer har olika behov och är, såvitt jag 

vet, självstyrande enligt Tradition 4 “utom i angelägenheter som berör andra grupper eller 
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AA som helhet” och har därmed möjlighet att anpassa sin praxis efter givet förhållande. För 

att använda en av våra grundares (doktor Bob) främsta mantra, “Gör det enkelt”, så vore det 

bra att ha denna kortfattade beskrivning av servicearbete för att användas när diskussion om 

tolkningar av rekommendationer som beskrivs i handboken uppstår. 

 

Hemställan: 

Att servicekonferensen ger Förtroenderådet i uppdrag att vid nästa utgåvas tryckning av 

servicehandboken föra in “Aktuell konferensurkund (Sverige)” 

Gert P Servicedelegat Östra regionen 

        

 

11. Information om 60-30-10 principen i servicehandboken 

Bakgrund  

När AA Grupper / Kretsar / Regioner har frågor om AA går man ofta till Servicehandboken 

för att söka svaret på frågan. Gäller det Ekonomi – självförsörjning så finns viss information i 

kapitel 4. 

Men när man sen ställer frågan vad är 60-30-10 principen i Servicehandboken blir man 

hänvisad till en Broschyr ”Självförsörjning där pengar och andlighets möts”. Där hittar vi 

vad  60-30-10 principen betyder. Tror det vore bra om denna förklaring kunde läsas direkt i 

Servicehandboken. 

Hemställan 

- Jag föreslår att: 60-30-10 principen får en egen rubrik inom kapitel 4 i 

Servicehandboken där principen och dess tillämpning förklaras. (Lämpligen kan vissa 

delar ur broschyren ”Självförsörjning där pengar och andlighets möts” återanvändas) 

Göran B, servicedelegat ÖNR 

       12. Ang Att använda ordet arbetsmöte istället för praktiskt möte 

Användande av ordet ARBETS-MÖTE som det står i vårt Service-blad o rätt översatt från 

Business Meeting  ( i stället för praktiskt möte)  

Jag föreslår : Att SK 2020 beslutar att A.A. i Sverige använder ordet ARBETS-MÖTE i tal o 

skrift så mycket som möjligt i framtiden.             

 

 Ödmjuka hälsn. Walle S. Solna 

 

       13. Ang att använda orden “rotera vidare” 

Tjänare inom A.A. i Sverige roterar VIDARE ej ut 

Att : SK 2020 beslutar att i skrift o tal använda orden ROTERA VIDARE (ej ut) efter 

service- uppdragets slut-tid  i A.A. i Sverige             

Ödmjuka hälsn. Walle S. Solna 
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       14. Ang att ordet krav byts ut  

Det finns inga KRAV  för att få vara med i A.A.  

Tyvärr finns det många nyöversatta svenska A.A. - publikationer som innehåller texter där 

ordet VILLKOR bytts ut mot KRAV.                                                                                                                 

Ordet VILLKOR finns kvar på en del ställen r.ex. i Dagliga Reflektioner 30/8.     och  25/1.       

Engelska ordet Requirement betyder även ”behov” ”som behövs” och ”villkor”.    Spanska 

ordet Requisito betyder ”villkor”. ”Förutsättning”                             

 Önskemål ATT : Sk 2020  beslutar uppdra åt FörtroendeRådet (Litt.komm.) att från och 

med nu i allt nytryck och i alla nyöversättningar tillse att ordet VILLKOR används i 

anslutning till ”medlemskap i A.A.”  eller ”deltaga i A.A.” och liknande formuleringar.        

 Ödmjuka Hälsn. Walle S. Solna   

 

15. Ang skillnande på stormöte och konvent 

Ett klargörande av skillnaden mellan Konvent och Stormöte (Gathering) 

Konvent innebär att deltagarna registreras och betalar en bestämd avgift. Stormöte finansieras 

genom frivilliga bidrag, t.ex. Hattpengar.                                           

Jag föreslår att : SK 2020 beslutar att skillnaden mellan konvent o Stormöte tydliggörs i tal  

och skrift i A.A. i Sverige  så mycket som det är möjligt i framtiden.      

Ödmjuka hälsn. Walle S  
 

 

 

Diskussionsmotioner 

       16. Diskussionsmotion till Servicekonferensen 2020 

Bakgrund 

Vid ett flertal tillfällen så har olika tolkningar av mandattid, nomineringsprocedur samt 

innebörden av ordet suppleant varit uppe för diskussion bland oss Servicedelegater i östra 

regionen. En rad olika synsätt har fått fotfäste. Kanske främst vad gäller suppleantens 

möjligheter till att bli ordinarie Servicedelegat och hur denna nomineringsprocess samt 

påföljande val av densamma skall gå till. 

På sidan 39 i senaste utgåvan av Servicehandboken står under Mandattid punkt 2: En 

servicedelegat kan endast tjänstgöra en mandatperiod. Dock kan en  

servicedelegatsuppleant, efter att ha deltagit på (1) Konferens som ersättare för en 

servicedelegat, bli vald till att tjänstgöra en full mandatperiod. 

Vi upplever att ovan formulering inte är tillräcklig för att beskriva processen och den skapar 

förvirring samt att Servicedelegatsuppleant ofta, per automatik roterar in som ordinarie till 

påföljd att Regionen inte väljer de ordinarie Servicedelegater som sig bör och som står 

beskrivet på sidan 41 i Servicehandboken. 

Vi anser också att informationen i samma mening om (1) konferens är något vilseledande. 

För visst kan det inte vara så att det endast är de som gjort (1) konferens som Suppleant som 

har möjlighet att bli vald till ordinarie? 
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Utöver detta så bör, kan servicedelegat inte föreslås i följande mening under punkt 3 på 

samma sida (sid 39). Servicedelegat skall vara beredd att åta sig ytterligare ett år som invald i 

Presidiet. På grund av detta kan servicedelegat inte föreslås till Central service förrän ett år 

efter avslutat uppdrag som servicedelegat, tas bort och endast gälla de Servicedelegater som 

blir nominerade till Presidiet. Vi ser att nuvarande formulering blockerar en rad motiverade 

och servicevilliga medlemmar (servicedelegater) att inte kunna rotera vidare i 

servicestrukturen. De som alltså inte blir invalda i presidiet bör kunna bli nominerade till 

fortsatt service på central nivå. 

Hemställan 

Vi önskar därför att Servicekonferensen 2020/21 behandlar frågorna nedan: 

1) Att tydliggöra nomineringsförfarandet och “rotationsprincip” för Servicedelegatsuppleant 

och att uppdra åt Policykommittén att införa densamma vid servicehandbokens nästa utgåva. 

2) Ändrar formuleringen från en (1) konferens till endast konferens(er). 

3) Att det endast är de Servicedelegater som blir nominerade till Presidiet som inte kan 

föreslås till Central Service och att övriga Servicedelegater då kan bli föreslagna för andra 

serviceuppdrag i Central Service i omedelbar anslutning till att de har gjort sin sista 

Servicekonferens. 

Servicedelegaterna östra regionen 

        

  17. Detta är en diskussionsmotion.   

Bakgrund: Har märkt att vi i den hemmagrupp, krets och region jag tillhör har svårt att få 

fram namnförslag för nomineringar till central service. Detta har även under hösten 

diskuterats på mötena. Vid senaste regionmöte fick jag i uppdrag att skriva denna motion av 

regionen.  

Just i detta nu står nedre norra regionen utan namnförslag till regionsrepresentant. En orsak är 

kvalifikationskraven. Servicehandboken klargör att för bland annat regionsrepresentant är det 

ett ”skall”-krav att tidigare varit servicedelegat. En annan orsak är tiden som central service 

kräver. 

Önskar att konferensen diskuterar: 

* Hur vi kan få medlemmar till service, stanna i service och fortsätta i service (olika nivåer) 

* Om nominering kan ske utan att medlem uppfyllt kraven om att tidigare tjänat som 

servicedelegat 

* Om denna text bör ses över i servicehandboken   

* Den faktiska tid som olika serviceuppdrag i central service innebär över en mandatperiod 

(antal träffar på servicekontoret mm), detta för att veta vad den enskilde tar ställning till inför 

en eventuell nominering.    

Följande bild är ett utklipp från senaste servicebladet nr 3 september 2019: 
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Isak H Nedre Norra Regionen 

        

  18. Diskussionsmotion till AA:s Servicekonferens 

Inom AA (Anonyma Alkoholister) pratar vi mycket om att sponsra in nya medlemmar i 

servicearbete. Detta genom att ta med sponsier och andra medlemmar som observatörer på 

våra grupparbetsmöte, kretsmöte och regionmöte. De av oss som redan är i service och finner 

detta både intressant och roligt, borde få möjlighet att få delta som observatörer på alla 

servicenivåer. Detta för att kunna bilda oss en uppfattning om hur de olika serviceuppdragen 

verkar och vad det innebär, vilket kan bidra till nyfikenheten att gå vidare inom 

Servicestrukturen som en betrodd tjänare. Därför vore det fördelaktigt för AA i sin helhet. 

Om Servicekonferensen kan diskutera huruvida AA-medlemmar som redan arbetar i service, 

förslagsvis på regionnivå, kan få delta som observatörer på Förtroenderådets arbetsmöte. 

Om observatörer ska ha yttranderätt. 

Roland L Sjömansgården Malmö 

 

       19. Diskussionsmotion 

 Kan ett öppet AA möte vara ”öppet”-  ställ en fråga få ett svar 

Tema för Servicekonferensen 2020 är 

”Ett Oföränderligt Budskap I En Föränderlig Värld” 

Ett budskap behöver inte ändras för att mötesformen på ett AA möte ibland tar nya vägar. 

Varför inte låta gruppens ordinarie ”öppna möten” (vanligt med ett möte/månad) vara så 

”öppna” att personer som vill veta mer om AA kan gå på ett öppet möte och där ställa frågor 

till mötesdeltagarna som kan besvaras direkt. Man får ”prata” under mötet. 

Någon/några har kanske besökt AA:s ”öppna” monter på Bokmässan i Göteborg och har nu 

tagit steget att besöka ett AA möte för att lyssna men även ställa frågor.  

Låt då ett öppet möte ge möjlighet till dialog! Här kan frågor och svar eller kortare 

diskussioner mellan mötesdeltagarna ge en direkt möjlighet att ”sprida budskapet vidare”. 

Fritt men med ledning av möteshållaren delar mötesdeltagarna sina erfarenheter och spontana 

frågor. AA medlemmar står för ödmjukhet och tolerans så ett ”rundabordssamtal” ger 

ytterligare en möjlighet att öka förståelsen hur vi går vidare för att få ett bra liv. 
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Att en förstagångsbesökare måste sitta tyst hela mötet för att sedan ha ”de rätta” frågorna till 

någon i gruppen när mötet är slut känns inte optimalt.  Stor risk att första besöket även blir 

det sista. 

”Ett oföränderligt budskap i en föränderlig värld” - budskapet är det samma vilket det 

framförs genom dialog eller diskussion 

       men världen förändras och människan med den. 

Många grupper har svårt att få nykomlingen att stanna och en del medlemmar som varit med 

länge i gemenskapen går allt mer sällan på möte.  

I Stora Boken kan vi läsa ”det finns en lösning”men finns det en lösning på AA:s framtid i 

den moderna världen? 

En start kan vara att låta gruppens ”öppna möten” vara öppna för dialog och diskussion 

Vi talar med varandra  

inte bara för varandra! 

Om ingen ny besökare kommer på ett ”öppet möte” kan det ändå vara ett diskussions/dela-

med-dig-möte på ett av gruppen valt tema. Detta kan öka aktiviteten bland medlemmarna, 

locka tillbaka ”gamlingarna” som kan både ge och ta emot inspirerande delningar.  

En grupp behöver ”vatten” för att inte bli helt uttorkad – det räcker inte med att höra alla 

delningar med citat ur stora boken och hur viktigt det är att gå regelbundet på möte!  

Lena G.A enskild medlem, Västra regionen 

 

       20. Diskussionsmotion angående en chattfunktion i telejouren/AA:s hemsida  

Telejouren har varit en bra första ingång för många att komma i kontakt med AA genom 

åren. Med dagens nya teknik skulle man enkelt kunna utöka servicen genom att lägga till en 

livechat- funktion i samband med telefontiderna. Många personer föredrar idag att 

kommunicera via chatt framför att ringa telefonsamtal och jag tror att det skulle göra att fler 

personer hör av sig till AA. 

Jag önskar 

- Konferensen diskuterar denna fråga. 

Lena Krets 5 Östra regionen 

 

       21. Diskussionsmotion: Motion om att skapa formulär på AAs hemsida för att 

skriva motioner som också (anonymiserade) publiceras där. 

Bakgrund: Enligt servicehandboken 2018 s36 ”ska samtliga inlämnade motioner presenteras 

i förtroenderådets protokoll, servicebladet samt på www.aa.se”. 

Vid vissa tillfällen i historien har detta ej skett, avslagna motioner, har blivit avslagna på 

felaktiga grunder innan de nått förtroenderådet och har inte blivit publicerade på ett korrekt 

sätt för medlemmar inom AA på hemsidan eller servicebladet. Detta skapar ett gap mellan 

http://www.aa.se/
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grupperna och förtroenderådet som skadar förtroendet för AA i stort och som medverkar till 

ett icke transparent system.  

Med detta som bakgrund föreslår vi:  

•Att det diskuteras möjligheten att skapa ett formulär på AAs hemsida (som ett dolt eller 

öppet formulär) där medlemmar kan skriva och skicka in motioner.  

•Att det diskuteras möjligheten att dessa motioner tas emot av AA och ev. anonymiseras 

innan de publiceras. När de har publicerats så meddelas personen som skickat. 

 •Att det diskuteras kring möjligheten att samtliga motioner publiceras (efter eventuell 

anonymisering)på AAs hemsida, i enlighet med servicehandboken. 

Hälsningar Nordvästskånska Kretsen 

       21. Diskussionsmotion: Motion om att demokratisera motionsprocessen inom AA 

och låta kretsarna rösta på samtliga inkomna motioner. 

Bakgrund:  

Kretsar och grupper har tidigare inte haft någon möjlighet att påverka vilka motioner som blir 

upptagna till förtroenderådet och servicekonferensen. Detta kan skapa en känsla av att 

grupperna känner att deras motioner inte tas på allvar och förtroenderådet får inte in 

gruppernas ”röster” in i processen för att se vilka motioner som andra grupper håller med om 

och som många tycker behöver komma upp och diskuteras. Detta är en fara för demokratin 

och transparensen inom AA.  

Med detta som bakgrund föreslår vi:  

•Att det diskuteras attsamtligamotioner som tas emot av AA, skickas ut till kretsarna för 

fullständig transparens (efter ev anonymisering), via ett online forum på hemsidan eller via 

mail. 

•Att det diskuteras möjligheten för kretsarna att rösta på de publicerade motionerna online för 

förtroenderådet att se vilka motioner som väcker störst intresse. 

HälsningarNordvästskånska Kretsen 

        

       22. Diskussionsmotion: Varje krets utser servicedelegat 

Motion om att demokratisera AA och styrka kretsarna genom att, istället för regionen väljer 

X (antal beroende på region) antal servicedelegater, ge varje krets mandat att välja en (1) 

servicedelegat + en (1) suppleant från kretsen. Samt att varje krets då får vars ett mandat på 

Servicekonferensen (SK) genom dessa servicedelegater. Kostnaden för servicedelegaten då 

även faller direkt på krets i stället för region. Detta skulle skapa bättre förståelse för AA:s 

struktur och närhet för medlemmarna, grupperna samt kretsen till Servicekonferensen. Samt 

demokratisera AA som helhet genom att varje grupp får större närhet till servicedelegaten. 
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Bakgrund:  

Idag är det regionerna som väljer servicedelegater + suppleanter. Detta skapar ett avstånd från 

grupper och kretsar och skapar ibland att vissa kretsar har flera servicedelegater, medan andra 

inte har någon. Detta gör det svårt för den vanliga AA-medlemmen att förstå 

servicedelegatens ansvar och nytta.  

Med detta som bakgrund föreslår vi:  

Att SK 2021, diskuterar detta(att krets utser servicedelegater + suppleant (1 per roll och 

krets)och uppmanar även grupperna till att diskutera ämnet under året för att på SK 2022 

eventuellt ta ställning till frågan i en framtida beslutsmotion för SK 2022. 

Hälsningar Nordvästskånska Kretsen 

        

       23. Diskussionsmotion: Välkomstmaterial baserat på Stora boken 

Motion om att sätta ihop ett nytt kortfattat representativt tryckt&digitalt material som 

förklarar vad AA är, vårt syfte samt tillfrisknade, baserat på Stora Boken. 

Bakgrund: I många grupper idag ges en liten gåva eller välkomstpaket till nykomlingar. 

Denna kan exempelvis bestå av Leva nykter, eller pamfletten ”Vad är AA”? Även om dessa 

är globalt godkända litteraturer så är de är inte representativa för vad AAs egentliga 

grundbudskap och främsta syfte är. AA saknar idag ett material som kortfattat beskriver 

sjukdomen och vad AAs syfte samt faktiska lösning från sjukdomen är, som är baserat på vår 

grundtext. Detta gör att det finns ett tomrum att fylla som avdramatiserar och förenklarvägen 

till lösningen i Stora Boken för majoriteten av medlemmarna. Därför behöver vi komplettera 

med ett kortfattat material som kan användas som välkomstmaterial i grupper och hemsida 

som förklarar AA, vårt syfte samt väg till tillfrisknande från sjukdomen alkoholism utifrån 

Stora Boken. Genom att fler tar del av lösningen så blir vi också fler som kan hjälpa andra 

alkoholister att tillfriskna.  

 

Med detta som bakgrund föreslår vi att det diskuteras att: 

• Det tillsätts en kommitté där samtliga är mycket väl förtrogna med innehållet samt 

budskapet Stora Boken genom egna erfarenheter av stegarbete samt studier av dessa. Boken 

skildrar ju helheten av AA:s alla delar. 

• Kommittén får sedan utarbeta ett nytt, kortfattat, välkomstmaterial baserat på Stora Bokens 

om förenklar och skapar nyfikenhet till Stora Boken. 

Hälsningar Nordvästskånska Kretsen 

       24. Diskussionsmotion till Servicekonferensen 2021 

I pandemins spår har uppkommit en ökning av Onlinemöten över hela världen, så även i 

Sverige. Några av dessa har funnits ett tag men levt utanför AAs organisation.  De har blivit 

välbesökta alternativ inte endast för de som i virusets spår inte kan gå på möten utan även för 

svenskar utomlands och andra medlemmar som av olika skäl inte kan delta på fysiska möten. 
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Det kommer alltid finnas behov av denna typ av alternativ till fysiska möten i framtiden och 

vi bör hitta ett sätt att få dessa grupper att bli en del av AAs organisation.  

Många av dessa är fristående fungerande grupper utan någon regional tillhörighet och har 

idag ingen naturlig plats i AA-servicestruktur, detta gör att de inte är representerade i krets, 

region eller central service.  

Vi föreslår att Servicekonferensen diskuterar bästa sätt att inkludera alla dessa grupper i 

servicestrukturen. Vi har följande förslag på lösning. 

 

• Att det skapas en Onlinekrets, utan fysisk geografisk placering, som omfattar alla 

Onlinegrupper.  

• Kretsmöten hålls online för dessa grupper, med tjänare och servicestruktur, 

Kretsordförande håller kontakt med Regionen. 

• Kretsen bör tillhöra en av de större regionerna och där igenom får tillgång till en 

Servicedelegat som kan ha kontakten med kretsen och är därmed representerade på 

Servicekonferensen. 

• Att utse en person, Servicedelegat eller från Förtroenderådet som samlar in uppgifter 

om grupperna och kontaktar aktuella grupper och sätter dom i kontakt med varandra 

så en krets kan startas.  

Bill W:s Vänner Online 

 

       25. DISKUSSIONSMOTION: ÖVERSÄTTNING AV SERVICEHANDBOKEN 

Jag har under många år upplevt att det har uppstått missförstånd pga brister i den förenklade 

svenska versionen av Servicehandboken. Jag har ofta hört att vi ska använda oss av ”den 

svenska modellen” men AAs principer är världsomspännande – de ändras aldrig och bör 

därför vara stommen även i det svenska AA. Jag upplever just att dessa principer är 

bristfälliga eller helt utelämnade i den svenska versionen.  I den amerikanska versionen 

förklaras hur och varför en viss princip bör tillämpas – detta saknas i den svenska versionen. 

Den svenska versionen känns urvattnad och torftig emedan den amerikanska är mycket 

tydligare. Här är två exempel: 

 

1 - ur Arbetsbeskrivning för servicedelegat – sid 39 i den svenska SH 

”De (servicedelegaterna) är dock inte representanter för sina regioner i vanlig bemärkelse, de 

är fria att rösta som deras samvete bjuder” 

Den amerikanska lyder: 

”They are not representatives of their areas in the usual political sense; after hearing all points 

of view and becoming fully informed during Conference discussion, they vote in the best 

interest of AA as a whole” 

2 – ur Regionens tjänare ang Ordförande – sid 27 i den svenska SH 
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”Regionens ordförande leder mötet i enlighet med den andra traditionen och ansvarar för att 

regionen fungerar*. Ordförande är kontaktlänk gentemot andra serviceenheter och tjänare 

inom Gemenskapen. 

*Att göra en alkoholist ansvarig för att regionen ska fungera är sannerligen att bädda för 

problem! 

Den amerikanska lyder: 

”DUTIES: The chairperson is responsible for the smooth running of area assemblies, 

consulting with the committee before setting the date and time, making sure that all groups 

are notified, consulting with officers and committee members on the program, and chairing 

the assembly meetings. The chairperson, more than any other officer, keeps the delegate 

informed about what is going on in the area, and makes sure that committee members are 

aware of what goes on in world services. 

QUALIFICATIONS: The chairperson should have a solid period of sobriety (minimum three 

to five years) and experience in group, central office, institutional and/or area affairs. Area 

chairpersons need a sound understanding and appreciation of the Steps, the Traditions and the 

Concepts along with a good fund of experience gained through applying these guiding 

principles successfully to local problems. Communication skills, leadership qualities and 

sensitivity to the wishes of the local area are also important” 

Därefter följer en lång rad förslag på hur man framgångsrikt leder ett fungerande möte. 

Jag önskar därför: 

att Servicekonferensen har en noggrann och ingående diskussion om en nyöversättning av 

hela Servicehandboken till svenska. 

Birgitta R Stockholm 

 

       26. Diskussionsmotion Medaljer för hattpengar? 

Det är i AA vanligt förekommande att grupperna köper in medaljer för firande av årsdagar 

och tid till medlemmarna. Med tanke på antal AA medlemmar och årsdagar, månad och 

baraföridag tillfället är det stora summor detta rör sig om. Detta står i strid med våra 

traditioner om att inte stödja, finansiera rörelser utanför AA, är inte jämförbart med att köpa 

ljus, kaffe och så vidare då detta görs på 1000tals olika ställen medan medaljer nästan 

uteslutande köps på ett och samma ställe från en extern stiftelse som inte är kopplad till AA. 

Varje grupp är självstyrande, det gäller dock inte när AA som helhet påverkas. Det gör det 

verkligen här, AA innehåller många grupper som lägger stora summor ur hatten årligen på 

medaljer. Grupper i storstäder kan lätt spendera 10 000kr och uppåt per år åt detta enbart, 

pengar som borde användas inom AA för att sprida vårt budskap vidare.  

Frågeställning: 

Är det förenligt med AA:s traditioner att spendera våra gemensamt insamlade medel för att 

köpa dessa plast och medaljbitar av en och samma utomstående verksamhet? 

Mvh Fredrik 
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       27. Diskussionsmotion: Online-grupper och AA:s servicestruktur. 

               

Det har uppstått många AA-möten online sedan mars 2020 då coronapandemin gjorde att 

flera AA-möten temporärt fick stänga och/eller att AA-medlemmar som tillhör riskgrupper 

fick svårt att delta i fysiska möten. Alla dessa digitala möten som har startats kommer inte att 

finnas kvar när coronan är över och många av mötena är kopplade till befintliga, fysiska AA-

grupper. Vi tror dock att online-möten som företeelse är här för att stanna och vår erfarenhet 

är att många har gynnats av denna mötesform:  

 

  * Vi har fått in många nykomlingar den här vägen som har blivit nyktra och börjat delta 

även i fysiska möten. Tröskeln att gå på möte kan mycket väl vara lägre i den digitala 

världens totala anonymitet och vi ser att nykomlingar ibland ger sig till känna så småningom, 

i sin egen takt.  

  * Många har svårt att gå på fysiska möten, t.ex. pga fysiska handikapp, hörselnedsättning, 

långt att ta sig till möten, glest med möten på orten, eller är småbarnsföräldrar. Alla dessa har 

glädje av onlinemöten och deltar idag med tacksamhet.  

  * Många svenskar bosatta utomlands, som är på utlandssemester, eller nynyktra som har 

arbeten med många resor och hotellövernattningar, har en möjlighet till stadiga AA-kontakter 

online. Vi ser också att en del kontakter har skett mellan nykomlingar som kopplat upp sig till 

gruppen och som sedan fått kontakt med en svensktalande utlandsgrupp och använder båda 

för att bli nyktra.  

 

Vi tror därför att onlinegrupper är något som är här för att stanna och att det i grupperna finns 

en efterfrågan att delta i AA:s servicestruktur i kraft både av sina speciella behov och i sin 

unika förmåga att bidra till att sprida AA:s budskap till den alkoholist som fortfarande lider.  

 

Vi skulle därför vilja ha Servicekonferensens tankar kring att skapa en virtuell krets för att 

kunna fånga upp både behov och servicevilja hos de renodlade online-grupper som inte har 

någon regional hemvist. Till denna krets skulle även svensktalande utlandsgrupper kunna 

knytas och kretsmöten skulle enkelt kunna hållas online. Den virtuella kretsen skulle kunna 

läggas under en region som är tillräckligt resursstark att ta hand om kretsen, tex Södra 

regionen eller någon annan, och tilldelas en servicedelegat med intresse för dessa frågor.  

 

Vi tror att samma frågor diskuteras i AA över hela världen idag, så många fler tankar och 

idéer kommer säkert att framkomma under 2021. Därför är Servicekonferensens första tankar 

kring denna fråga värdefulla för det fortsatta arbetet med att tillvarata dessa nya möjligheter 

för AA i att kunna föra budskapet vidare. 

Gunnar M 

       27. Diskussionsmotion 

Bakgrund: 

Vi hade i mars 2019 en talardag i Landskrona som arrangerades av AA 

stegguidesgrupperna  i Landskrona och Helsingborg samt den vanliga AA gruppen i 

Landskrona. Då det finns en anhörig grupp i Landskrona som vänder sig till medberoende 

och använder sig av AA:s stora bok och de 12stegen och traditionerna i arbete med detta 

valde vi att ta med dem på vår talardag och bjöd in dem att tala och hjälpa till att hålla i denna 

dag, detta med tanke på att vi ska samarbeta med de som sprider vårt budskap vidare till de 
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som fortfarande är sjuka. Detta anser vi helt klart att de gör, vi anmälde detta arrangemang till 

AA:s huvudkontor och fick det publicerat på hemsidan omgående. Efter detta dök det vid 

olika tillfälle upp som diskussion i olika sammanhang där en del hävdade att detta var 

felaktigt och att AA endast samarbetar med Alanon och ingen annan, det hävdas då att det 

finns guidelines som beskriver detta och att det är så av ”tradition”. Efter några veckor blev 

vi uppmärksamma på att vårt samarbete med denna anhörig grupp togs bort från AA:s sida då 

det så kallat bröt mot reglerna för samarbete vilket då endast av ”tradion” och enligt 

amerikans guidelines endast kan ske med Alanon. Ingen informerade oss som arrangerade 

talardagen om att det togs bort eller varför. 

Påstående och fakta: 

Den amerikanska guideline som det hänvisas till tar mycket riktigt upp vårt förhållande till 

Alanon vad gäller konvent och arrangemang, den talar tydligt om vårt förhållningssätt 

gentemot dem och att det är antingen AA eller Alanon som håller i dessa och aldrig båda. Där 

står absolut ingenting om samarbete med andra eller att något sådant aldrig skulle kunna 

förekomma. Vi har vid upprepade tillfällen försökt få svar eller bli visad var det finns något 

hinder för samarbete med andra, alltid blir hänvisningen till den amerikanska guidelinen som 

innehåller just det jag beskriver ovan och inget annat. Den finns inte heller översatt på 

svenska. Det finns och står klart och tydligt på AA:s hemsida och på flera ställen i vår 

litteratur att vi samarbetar gärna med alla, i de fall de hjälper eller skulle kunna hjälpa oss att 

sprida AA:s budskap. Samarbete förespråkades av Bill.W själv, samarbete om det sker utan 

att sammanblandas. AA:s namn ska självklart aldrig lånas ut i något sammanhang som nämns 

ovan och under. 

Frågeställning och diskussionsämne: 

1.Vad finns där för hinder för samarbete mellan AA grupper och andra grupper, 

hjälporganisationer, stödorganisationer och så vidare ifall det klart och tydligt sker utan 

sammanblandning och där syftet är att sprida AA: s budskap vidare? 

2.Finns där något nedskrivet eller skriftligt formulerat i AA som hindrar en AA grupp ifrån 

att samarbeta med annan rörelse vad gäller talardag eller konvent, där syftet endast är att 

sprida AA:s budskap vidare och där det klart och tydligt framgår att det är ett AA 

arrangemang och inget annat? ( Var finns då detta?) 

3.Borde inte AA uppmuntra och vilja ha mer samarbete och dra nytta av alla de krafter i 

samhället utanför AA som uppmuntrar och stödjer AA:s budskap och vägleder alkoholister 

till AA:s program och lokaler, om detta kan göras utan sammanblandning av dessa och AA? 

 

Skriven av Fredrik AA stegguidsgruppen Landskrona i sammarbete med Janne och Ole 
 

       28. Diskussionsmotioner. 2 st  

1. Att "Tredje benet" konvent åläggs Förtroenderådet såsom Landsmötet.  

2. Att samarbete inte förväxlas med AA, såsom Förtroenderådets Kommitte för Samarbete 

och Information. (FRSIOK).  

Peter Smedblom. (AA Mellerudsgruppen). 

       

 

 


