
AA Sverige Riktlinjer Samarbete och Information 

   

AA:s riktlinjer är sammanställda ur den samlade erfarenheten från AA-medlemmar inom 

olika serviceområden. De återspeglar även den vägledning som de Tolv Traditionerna och 

Servicekonferensen ger. I linje med vår tradition om självstyre, utom i angelägenheter som 

berör andra grupper eller AA som helhet, fattas de flesta besluten av berörda medlemmars 

gruppsamvete.  Syftet med dessa riktlinjer är att hjälpa till att uppnå ett informerat 

gruppsamvete. 

 

Lokala kommittéer för Samarbete och Information.  
 
Syftet är att föra budskapet vidare till de alkoholister som fortfarande lider. 

Den offentliga informationsverksamheten syftar till att uppnå detta genom att informera 

samhället om vad AA är och inte är. Vi skiljer mellan offentlig information till allmänheten 

och tolftestegsarbete som vänder sig till människor med egna alkoholproblem.  

 

En kommitté för Samarbete och Information kan bildas av AA-grupperna i kretsen.  

AA-gruppen kan ha en informationsansvarig som håller kontakt med informations-

kommittéer i krets/region. Kommittén består av personer villiga och lämpade att informera 

om AA till utomstående, med en blandning av erfarenhet, kunskap och gedigen AA-känsla. 

Det vill säga medlemmar med sund nykterhet, ingående kunskap om AA och förståelse av 

AA:s Tolv traditioner, speciellt anonymitetsprincipen. Kommittén är ansvarig inför dem de 

tjänar. 

 

Informationskommitténs viktigaste uppgift är att föra AA:s budskap vidare och informera 

allmänheten, massmedia, arbetsplatser, skolor och institutioner om AA:s verksamhet, och 

därigenom öka kunskapen och omvärldens välvilliga inställning till AA. 

 

Informationskommitténs arbete handlar om public relations och goodwill snarare än 

reklamkampanjer. Informationskommittén är en serviceresurs för grupperna i krets/region. 

 

Förslag till Informationskommitténs sammansättning: 

Informationskommittén kan bestå av 3 – 5 medlemmar, valda på två år av grupperna, samt ett 

obegränsat antal frivilliga informatörer. Inom kommittén utses sammankallande, sekreterare 

och kassör. 

 

Informationskommittén har ett från andra möten skilt praktiskt arbetsmöte i månaden. 

 

Informationskommittén upprätthåller ett aktuellt nätverk med frivilliga informatörer, som kan 

vara behjälpliga i olika informationssammanhang. Grupperna bör därför utse en samarbets- 

och informationsansvarig i varje grupp som kan återrapportera kommitténs arbete och vars 

uppgift är att knyta nya AA-informatörer till kommitténs nätverk. 

 

Regionen bör utse en samordnare som förutom att samordna aktiviteterna även är den som 

återrapporterar till regionen. 

 

Lokal kommitté för Samarbete och Informations fyra huvuduppgifter: 

1. Kommittén ska ta hand om och lösa spontana förfrågningar om AA-information, från t ex 

skolor, sjukhus, massmedia, institutioner, organisationer, företag och myndigheter. 

2. Kommittén ska aktivt erbjuda information om AA till ovanstående grupper. 



3. Kommittén ska aktivt medverka till samförstånd om information inom AA, vid t ex årligen 

återkommande informationsseminarier eller vid olika kretsarrangemang, samt verka för att 

sprida information om AA även inom gemenskapen. 

4. Kommittén ska bistå AA-grupper på bästa möjliga sätt i olika informationssammanhang. 

  

Informationsmaterial 

Det rekommenderas, att kommittéerna för Samarbete och Information använder PowerPoint 

material för AA-information som är godkänd av AA Sverige. PowerPoint material för AA-

information fås från FRSoIK i samband med att kommittén anmäler sig att de kommer att 

starta en kommitté. Anmälan görs på info@aa.se 
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