
 
Anonyma Alkoholister 

Förtroenderådet för AA Sverige 

 

Protokoll 

till möte med Förtroenderådet för AA Sverige 2021 (8) 

Tidpunkt: 2021-10-17  

Plats: Zoom 

  

KALLADE  

Förtroenderådet  Representerar   Ansvarsområde  

Anders W.                          Övre norra regionen      Ordf.FR, FRIK, FRPK 

Calle F  Nedre norra regionen   FRUK 

Steffen O                     Mellersta regionen  Ordf.Styrelsen, FRIT 

Vakant  Östra regionen   

Steninge O                          Västra regionen  FRLK, FRNK 

Tove F  Södra regionen   FRUK 

Touko Makkonen Vän till AA    FRIK   

Lasse D  Internationelldelegat, Adjungerad  WSD, FRNK 

Ray L.  Internationelldelegat   WSD, FRTK 

 

Inbjudna 

Per K  Östra Regionen   Inte närvarande 

 

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING 

 

1/ Inledning, Ingressen och Traditionerna läses  

- Ordföranden läste dessa. 

 

2/ Presentationsrunda där gruppsamvetet kommer till tals 

- Kort presentationsrunda.  

 

3/ Protokolljusterare utses att jämte ordförande justera protokollet 

- Lasse D samt Steffen O.  

 

4/ Godkännande av dagordningen 

- Dagordningen godkändes 

 

5/ Godkännande av föregående protokoll  

- Föregående protokoll, godkändes efter förtydliganden. 

6/ Övriga frågor anmäls 

- Lasse, antalet möten under året. Anpassa antalet digitala möten utifrån hur mycket det 

är att diskutera. På decembermötet diskuterar vi vidare hur vi gör med möten 2022. 

 



7/ Genomgång av inkommen post/mail till FR 

- Ingen post inkommen till detta möte.  

 

8/ Rapporter från Regionerna 

 

a/ Övre norra Regionen    Anders W. 

- 9-10 Tredje Benet, fungerade bra. Ett 40-tal personer närvarade och allt blev väl 

mottaget. Nästa regionmöte 27/11 i Luleå.  

 

b/ Nedre norra Regionen    Calle F. 

- Var med på Servicemötet som anordnades i Norra Regionen och det diskuterades bla 

hur man ska få in kvinnor i service, bra diskussioner ang koncept och traditioner. Hade 

varit önskvärt att det var fler från Nedre Norra. Nästa Regionmöte är 27/11 i Ö-vik.  

 

c/ Mellersta Regionen    Steffen O 

- Har inte haft något Regionmöte sen senast, nästa möte är den 27/11.  

     

d/ Östra Regionen    Per K 

- Ingen rapport inkommen  

 

e/ Västra Regionen    Steninge O. 

- 20/11 är nästa Regionmöte, 23/10 Göteborgskretsen VGV-möte  

 

f/ Södra Regionen    Tove F. 

- Nästa Regionmöte den 20/11 

 

9/ Förtroenderådets kommittéer: behov, uppdrag, bemanning 

    Rapporter från kommittéer/ansvarsområden 

  

a/ Utveckling & Kunskap    Tove F. 

- 20/11 Servicelyftet, flyer klart och skickas ut till fb-grupper samt till Regioner och 

Kretsar. Läggs ut på hemsidan den 18/10, anmälan till FRs mail.  

- Onlinegrupperna har haft möte och diskuterar om de ska bilda krets, nästa möte den 

21/11.  

-  

b/ It-kommittén    Steffen O. 

- Haft ett möte sen senast. Har möte den 18/10 och diskuterar offerten som ska skickas 

ut, gruppen har tittat på olika aktörer och kommer gå igenom dessa och välja ut 3-4 av 

dessa för offerter.  Även titta på tidsramen, lansering är tänkt till hösten 2022.   

 

c/ Litteraturkommittén    Steninge O 

- Möte 12/11 i Lund. Gudrun roterar ut 1/7 och det bör hittas någon mer till kommittén. 

Ingressen lär ha kommit ut på GSOs hemsida och det undersökt om vi ska översätta 

denna, gäller även Trygghet i AA. Kan bli en fråga för Servicekonferensen. 
- Som Bill ser det, är klart för tryckning, men bör granskas en gång till och skicks till 

tryckning efter ev. justeringar. Styrelsebeslut på att den ska tryckas finns.  
    

d/ Nomineringskommittén   Steninge/Lasse 

- 29/10 möte på kontoret med kommittén, har då intervju inplanerad.  

- Fråga från kommittén ang hur mötesanteckningar ska föras och förmedlas. Dessa 

läggs in på 365 för FRs information 

.  



 

e/ Policykommittén    Anders W. 

- Ingår i gruppen om översyn och struktur. Har möte ang motionerna den 9/11.  

 

f/ Samarbete och Information   Anders W. 

- Informationsseminarium 30-31/10 i Solna. Hittills har 27 anmälningar inkommit.  

- Under november ska man delta i Socionomdagarna samt Socialchefsdagarna, 

planering pågår med bla bemanning.  

- Eldkretsen i Region Syd har haft möte ang. uppstart av en Informationskommitté.  

 

g/ Telejourkommittén    Ray L. 

- På senaste mötet 6/10, fick gruppen en ny planerings ansvarig. Kommittén är i sig 

vilande och det diskuteras att Telejourgruppen har en kontaktperson i Förtroende rådet 

men är inte kommittémedlemmar.   

 

h/ Internationella delegater   Ray L.  

- Europaservicemötet hålls digitalt den 23-24/10.  

- Minnesanteckningar från Delegat möte 2021-10-14 via Zoom angående Nordiskt 

Möte 

- (Sverige var sammankallande till detta första uppstart/omstart möte) 

- Deltagare: 

- Sverige Norge Danmark 

- Ray L Terje O Randi P 

- Lars D Julianne L Morten R 

- Mötet öppnades med att vi presenterade oss för varandra och informerade om vilka 

tjänar poster vi innehar. 

- Sen resonerade vi förutsättningslöst kring behov av och i så fall formerna kring 

Nordiskt Möte och Nordiskt Temamöte. 

- Vi var helt eniga om att det finns behov av att fortsätta dela erfarenheter från de 

Nordiska länderna AA verksamheter med varandra. 

- Det framgick ganska snart att Nordiskt Möte ej är aktuellt i nuläget. 

- Vi var också eniga om att Nordiskt Tema Möte var det forum som var mest lämpligt 

för fortsatt samarbete just nu. Vidare att det var en förutsättning att det fanns be-

stämda teman att resonera kring och en agenda för hur mötena ska genomföras. 

- Vi enades om att vi under året håller 3 stycken Nordiska Tema Möten 

- (I nuläget via 2 Zoom möten och ett fysiskt) där värdlandet bestämmer temat (eller 

teman). 

- Vi enades om att Sverige är först ut i januari 2022 följt av Danmark och sedan Norge 

på datum där det inte kolliderar med våra andra tjänar uppdrag. Synkronisering 

genomförs med fördel under Januarimötet 

- Vi enades därutöver att deltaga på respektive länders Servicekonferenser. 

- Mötet fördes i en positiv och kreativ anda och vi var överens om att skynda lång-samt 

i processen att åter aktivera Nordiska Samarbetet. 

10/ Föreningen AA i Sverige   Steffen O. 

- Just nu görs inga nya Zoomkonton eftersom det vi har inte används i någon större 

utsträckning. Det upprättas en kalender i 365 där man kan boka in sina mötestider, 

utvärdering sker efter en tid för att se om detta fungerar.  

Servicekontoret 

- Ny växel köps in då den gamla är till åren och fungerar inte så väl. Nya mobiler köps 

även in till kontoret, detta sammanlagt kommer bli en ekonomisk besparing.  



 

 

11/ Ekonomi och Budget  

- Budget äskanden från FR samt kommittéerna gicks igenom. Underlagen skickas till 

ekonomiansvarige i Styrelsen  

- Hur hanterar vi nya hemsidans budget, Steffen kontaktar Anders F, hela kostnaden 

kommer hamna på 2022.  
 

12/ Servicekonferensen/Presidiet 

- Presidiet har gjort följande arbetsfördelning, Ulrik, ÖNR, sekreterare, Benny NNR, 

Ordförande, Matti, ÖR, Vice ordförande samt Hotellansvarig.  

- Fråga om var olika presentationer ska ligga i schema.  

- Prata om konferensens tema ska synas i fler sammanhang, frågan diskuteras i 

december.  

 

13/ Servicebladet 

- Redovisning från Europa servicemötet 

 

 

14/ Bulletinen 

- Bjuds in till FR:s möte den 13/11, där vi ska diskutera mer hur vi ska och kan 

samarbeta.  

 

15/ Landsmötet 

- Arbetet fortgår alla kontrakt och kontakter är uppdaterade, hade möte den 12/10 och 

tittade över tidsplanen, de ska uppdatera mötesscheman mm utifrån årets tema.   

Servicekontoret bokar boende till FR från fredagen till söndag, då FRs möte startar 

efter lunch på fredagen.  

 

16/ AA:s framtida struktur 

- Nästa möte 28/10, enkäten gicks igenom och kommittémedlemmarna skicka ut denna 

till 5 personer var för att få en bred input.  

-  

17/ Övriga frågor och ärenden 

- Lasse, ang antalet möten 2022, se punkt 6.    

 

18/ Förtydligande av beslut och val  

 

 

19/ Nästkommande möten:  

 

2021 

13 november 10-15 (Zoom)  

4 – 5 december Budgetstämma 4 december 

 

2022  

15 januari (Zoom) 

6 februari (Zoom) 

26 – 27 februari Årsstämma 26/2 

21 mars (Zoom) 

1 – 3 april Servicekonferens 

14 – 15 maj 



29 juli 30 – 31 juli Landsmöte Luleå 

24 – 25 september 

16 oktober (Zoom) 

12 november (Zoom) 

3 – 4 december Budgetstämma 3 december 

 

20/ Reflektionsrunda/utvärdering av mötet 

- Trevligt med Öppet Hus, bra och relevanta frågor, kul med intresse från 

medlemmarna.  

- Bra stämning flyter på bra med våra möten, högt i tak och bra diskussioner.  

 

21/ Mötet avslutas med Sinnesrobönen 

 
 
 
 
 
----------------------------------------  -------------------------------------------- 
Ordförande Anders W   Sekreterare Tove F 

 

 
 
 
____________________________  ______________________________ 
Justeras Steffen O   Justeras Lasse O 
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