
 

 

 

  
Anonyma Alkoholister  

Förtroenderådet för AA Sverige  

  

Protokoll till möte med Förtroenderådet för AA 

Sverige Servicekontoret(7)Tidpunkt:2022 12 03-04 k 

   

KALLADE   

Förtroenderådet                Representerar     Ansvarsområde   

Anders W.                          Övre norra regionen         FRIK,  

Calle F              Nedre norra regionen      FRUK  

Steffen O.                      Mellersta regionen    Ordf. Styrelsen  

Åke B.                                Östra regionen     FRTK 

Steninge O                          Västra regionen    FRLK, FRNK  

Tove F    Södra regionen     Ordf. FR.FRUK FRPK  

Touko Makkonen  Vän till AA      FRIK    

Lasse D    Internationelldelegat     ID, FRNK  

Ray L.    Internationelldelegat    

 

Thomas Å Inbjuden           Roterar in i FR 1/1 2023 

 

   Roterar ut 31/12 2022 

  

        

  

  

  

FÖRSLAG TILL DAGORDNING  

   

1/ Inledning, Ingressen och Traditionerna läses   

    Ingressen och Traditionerna lästes 

  

2/ Presentationsrunda   

  

  

3/ Protokolljusterare utses att jämte ordförande justera protokollet  

    Anders W, Steffen O och Tove F. 

  

  

 



 

 

4/ Godkännande av dagordningen  

Dagordningen godkändes.  

  

5/ Godkännande av föregående protokoll   

Föregående protokoll godkändes.     

  

6/ Övriga frågor anmäls  

 

7/ Genomgång av inkommen post/mail till FR  

    Inget 

  

8/ Rapporter från Regionerna  

  

a/ Övre norra Regionen 

     Regionmöte hålls i Skellefteå  4/12                                          Anders W.  

     

 

b/ Nedre norra Regionen                                            Calle F.  

    Möte Ångegruppen 26/11 2022, 2 av 2 kretsar närvarade samt regionens kassör närvarade        

    Totalt 3 röster. Inga övriga frågor. 

    Landsmöte 2023: 

     Går från klarhet till klarhet” arbetar vilka kommittéer som behövs. 

      Lokaler och program högsta prio. Programmet ska lämnas in till FR senast i December. 

      Programförslaget är fortfarande under bearbetning men ”stommen” är klar. 

      Den 6/12 kl.19.00 hålls ett länkmöte under vilket programmet förväntas färdigställas. 

  

 

 

c/ Mellersta Regionen                          Steffen O. 

    Mötet hölls på Zoom lördagen den 26/11 2022. På mötet togs det upp om vad 

    Som skulle hända inom regionen om spår 2 som kom upp på Servicekonferensen 

    Som strykturgruppen lagt fram för diskussion. Servicen är inom regionens område 

    Lågt och Gästrikland och Hälsingland har i dag ingen krets. Medlemmarna därifrån var 

    Oroliga för att information och liknande skulle kunna få svårt att komma fram till 

    grupperna. Värmland har en fungerande krets och Dalarna har en, dock betonades det på                                             

    Dalarnas Kretsmöte att det är svårt att få tjänare till kretsen 

     I Värmland har det varit ett VGV samt ett talarmöte om de 12 stegen. Borlänge Info 

    kommittee rapporterade också från sin verksamhet. De har haft hela 15 VGV under 2022.      

Regionen beslutade att föra över 13,500 enligt 90–10 traditionen. Under punkten ”Hur vi för   

budskapet vidare” så poängterade det om att AA har antagit en policy om att samarbeta, men 

inte att identifieras eller sammanblandas 

med andra organisationer som arbetar med alkoholfrågor.    Nästkommande möte är i Gävle  

den 18 februari          

     

 



 

 

 

d/ Östra Regionen                                                       Åke B 

   Vi hade ordinarie regionmöte 26/11 i Sundbyberg, gruppsamvetsmöte i Södertälje 

   22/10. Serviceviljan eller serviceovilja diskuterades på båda mötena. Regionen har bara 6 

   Servicedelegater att skicka till Servicekonferensen 2023, varav en suppleant som valdes in         

   Från krets 5 vid sista mötet. 

 

  Birgitta, flerårig sekreterare, tackades av, tills ny sekreterare finns, måste regionen 

  använda löpande schema bland deltagarna. 

 

 Ekonomi: Vår nuvarande kassör Åke roterade ut och ersattes av Roger från krets 8. Regionen 

 Har god ekonomi och beslöt att skicka pengar som varit reserverade för tredje benet mötet 

 Till servicekontoret 35.000: - 

 

 Flera deltagare ställde frågor om vad som hänt på servicekontoret, och vilka konsekvenser 

 Och utgifter AA kommer att få. Veteranen Valle (för tillfället verksam i den svensktalande 

AA-gruppen i Fuengirola hade något att meddela i Spanien) var tillfälligt besökare på 

regionmötet och berättade om en liknande händelse för många år sedan detta lugnade alla 

närvarande, som förstod att vänta på besked tills styrelsen hade något att meddela 

 

e/Västra Regionen                                                   Steninge O  

     Närvarande 11 personer varav 8 från Svea Gruppen i Varberg 

     Anonyma kontantkort är inte tillåtna efter 1/8–2022, den ½- 2023 kommer 

     Oregistrerade kontantkort att tas ur bruk. 

     Västras servicedelegater Elisabeth och Ulf är inte registrerade på AA:s servicekontor. 

     Vår sekreterare Linde J åtgärdar detta omgående. 

     Servicekonvent i Flämmslätt i Aprilkonventkommitteen arbetar fram en budget. 

     Nästa möte: 18/3–2023 i Skara kl. 11:30-15:00. 

      

    

 f/ Södra Regionen                         Tove F   

    Årets sista möte hölls den 19/11 i Eslöv. 6 av 7 kretsar var representerade, det är 

    Jönköpingskretsen en krets under uppbyggnad. 

     

    Årets tredje benet i Åsljunga var mycket lyckat men det efterlystes fler nykomlingar   till    

    dessa seminarier, de flesta deltagarna är förtrogna med service redan, till nästa tillfälle ska  

     man se över hur man kan locka fler nya till service. Konventet gick ekonomiskt med vinst 

     och överskottet skickades till Regionen. 

  

    Det togs upp en del övriga frågor om säkerhet på möten då vissa grupper har haft 

    Problem på och runt sina möten, samt hur man löser ekonomin med swish och konton, 

    kretsarna delade sina erfarenheter ang. detta. 

 



 

 

    Gudrun F nominerades igen från kretsen då det nu är aktuellt  att hon nomineras till     

ordinarie ledamot i Styrelsen och inte suppleant som var aktuellt vid förra regionmötet,    

Gudrun presenterade sig vid förra mötet. Regionen skickar vidare hennes namn till 

     Nomineringskommittén FRNK. 

     Mats J presenterade sig och mötet nominerade honom till att ingå i Litteratur kommittén   

     FRLK, namnet skickas vidare. 

     Mötet tackade Rolf som nu roterar ut som Ordförande och välkomnar Per som ny  

     Ordförande. 

      

9/ Förtroenderådets kommittéer: behov, uppdrag, bemanning  

    Rapporter från Kommittéer/ansvarsområden.  

         

             

a/ FRUK Utveckling & Kunskap                                                 Calle och Tove  

    Ett förslag från FRUK att få en egen flik på hemsidan. 

    Möte den 18/1 ang. Material och information som bör finnas på hemsidan. 

    Vi söker också fler kommittémedlemmar 

      

     

 b/ It-kommittén                                                                            Steffen O  

     Inget att rapportera                       

  

  

 

 

 

 

c/ Litteraturkommittén                                                               Steninge O. 

    Litteratur kommittén består av 3 Karin roterar ut 30/6 2023 

    Mats J intresserad av nominering.   

   Illustrerade koncept och illustrerade traditioner är under översättning och väntas 

   vara klara till Landsmötet. 

    

  Boken ”Föra budskapet vidare” är färdigreviderad men det återstår att formatera 

 word-filen. Förväntas kunna tryckas till Landsmötet 

  

”AA blir myndigt” är under revidering och förväntas kunna tryckas till Landsmötet. 

 

 Vi har fått licens så att vi kan lägga upp ”Dagliga reflexioner” på vår nya hemsida.          

 

”Stora Boken” är inläst inklusive berättelser. Ljudet håller på att bearbetas och skall sedan 

 Omvandlas till mp3. filer. Vi hoppas att kunna börja sälja den under våren. 

     

 Broschyren ”Treatment Committee Workbook” önskas att FRLK översätter denna, den är på    

38 sidor. FRLK önskar att FR tar beslut om vi ska översätta eller ej? 



 

 

 Steninge O sammankallande för FRLK 

 

 

 

 

 

d/Nomineringskommittén                                                                  Steninge O/ Lasse D  

FRNK har den 22.12.03 rekomenderat Gudrun F-J till ordinarie ledamot i styrelsen 

för AA Samt även nominerat Göran B till FR   Vän till   AA Nominerad från Mellersta Präst   

Personuppgifter raderas efter intervju.   Steninge FRNK  deltog 

 

  

e/ Policykommittén        Tove F  

    Vi har haft ett möte 10/11 via zoom där vi tittade igenom de motioner som inkommit 

    till Servicekonferensen 2023. Det fanns inga synpunkter och dessa skickades vidare  

    till FR och Presidiet utan kommentarer. 

    Vi svarade även på en fråga från en medlem ang. barn på möten. 

    Kommittén ska hålla regelbundna möten under kommande år och svara snabbt på de  

    Frågor som kommer till oss. 

    Vi välkomnade Eva J som ny tjänare i kommittén och presenterade oss för varandra. 

    

 

f/ Samarbete och Information      Anders W.  

   Nationellt Seminarium om information & samarbete- Tradition 5 i Solna 

    Varit med på Socialchefs dagar i Göteborg och Socionomdagar i Stockholm. 

    HR-dagarna funkat bra, inbokat även för 2023 på 12 orter. 

    Försöker stötta SI- arbetet i Stor Stockholm (SISSAA) för att komma igång igen. 

  

g/ Telejourkommittén        Åke B  

    Möte Onsdag 7/12, Jobbar vidare med Nationella Telejouren. 

    Ta fram en plan ang. jouren   

 

 

 

 

 

 

 

h/ Internationella delegater        Lasse D. / Ray L.  

    Rapport från Servicekonferensen i Danmark 22-11-19-22-11-20  

    Med temat Kaerlighed i service (Kärlek i Service)  

  I det nordiska samarbetet, ingår det att vi besöker varandras service konferenser fysiskt 

  I syfte att ta vara på erfarenheter från respektive land, som sedan kan tas med hem och 

  vidare utveckla oss. Respektive land  för sin resa och värdlandet för kost och logi. 

 Utförligare rapport finns att läsa i Servicebladet Nr 4 December.                                               



 

 

 

 

 

 

 

10/ Föreningen AA i Sverige                                                                     Steffen O 

   Fokus och det av tiden på detta möte var så klart budget inför budgetstämman. 

   Styrelsen diskuterade mycket kring alla höjningar som skett i världen, vi kommer till 

   möte ta fram om hur vi kan höja priser på varje enskild litteratur vi säljer                                                                      

    samt om att vi måste vara uppdaterade på portot på så att rätta priser ligger  

   inne i webshopen.  

    Då det varit mycket utgifter under 2022 med ny hemsida, mycket litteratur inköp 

    extra personalkostnader med utlösen av personal, samt felinlagda löner på 

    budgetstämman 2021 inför 2022 så har det belastats oss extra mycket och vi kommer 

    lägga fokus på vårt lager, så att vi inte ska ha för stora inköp i samma år. Vi har ett 

    lagervärde på 518 000 idag. 

    Share Point i Office 365 är väldigt rörigt och dåligt uppdaterade med få inlagda  

    Protokoll etc. Varje kommitté måste själva se över och det är ordf. eller sammankallande 

    som har det ansvaret.    

 

11/ Ekonomi och Budget  

      Budgetmöte med styrelsen innan FR-mötet. 

      Budget för 2023 fastställdes. 

      Pga kostnader hemsida och personal en restriktiv budget men ändå utrymme för 

       Aktivitet enligt Tradition 5 

                                                                     

   

12/ Servicekonferensen 

      Presidiet var med på mötet presenterade sig och sitt upplägg, motioner gicks igenom 

      Tillsammans med FR. Beslöts att alla motioner skickas vidare till Servicekonferansen 

      Tid: 31 Mars – 2 April 

      Plats Park Inn Hotell Solna 

      Tema AA i en tid av förändring 

      Arbetshäfte med dagordning rapporter (inkl. ekonomisk rapport och bokslut för 2022) 

      Och förslag från FR utsändes till Konferensens deltagare samt 

      Servicedelegatsuppleanter via brevpost 

        

   

  

 

 

 

 

 



 

 

13/ Servicebladet 

     Bernt hjälper till tillsvidare 

        

        

       

 

 

 

14/ Bulletinen 

       Steninge O ansvarig utgivare av Bulletinen  

       Bengt har avslutat sitt i Bulletinen. 

       Thomas kommer in i Bulletin redaktionen 

  

 

 

 

 

15/ Landsmötet  

      Planeringsmöte 2022-11-22 

      Tid och plats 19.00- 20.00 via Teams 

      Närvarande: 

      Isak Ordförande för mötet  

      Björn R 

      Matthew K 

      P-O-T 

      Nulägesrapport 

      NNR står på tur att stå som värd för AA Sveriges Landsmöte 2023, enligt beslut i 

      Regionen samt med båda kretsarnas stöd förläggs landsmötet inom Mittkretsen och i  

      Sundsvall 

      Planeringsmöten för Landsmötet kommer att ske via Teams ca. var 4:e vecka och 

     kommittéerna får ta ansvar för att ha interna möten samt att arbeta under tiden för 

     att ge en statusuppdatering under planeringsmötena. 

 

 16/ AA:s framtida struktur 

       

      Det förslag som tagits fram för en strukturförändring där nivån med regionerna  

      tas bort har godkänts av Förtroenderådet för att skickas vidare  för beslut på 

      Servicekonferensen i  April. Förslaget skickas nu tillsammans med motioner, så tid finns         

      diskutera i grupp, krets och region innan konferensen. 

   

  

17/ Övriga frågor och ärenden  

      Share Point, varje kommitté ska gå igenom sina mappar och se till att alla protokoll etc. 

      finns där. En del behöver gå igenom och rensa. 

       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18/ Förtydligande av beslut och val  

       

      Göran B Från Övre Norra nominerad som regionrepresentant, namnförslaget 

      Skickas vidare för val på Servicekonferensen 

      Gudrun rekomenderad till styrelsen  skickas vidare för val på årsstämman                         

       

 

19/ Nästkommande möten:2023 

      25-26 / Februari-Årsstämma 

      31 Mars- 2 April- Servicekonferens  

      13-14 Maj 

      28 - 30 Juli -  Landsmöte Sundsvall 

      23- 24 September 

      2- 3 December- Budgetstämma 

20/ Reflektionsrunda/utvärdering av mötet  

       Fin och bra helg 

       Bra budgetstämma med Håkan E. som rapportör 

       Framåt sakta men säkert, liten omstart 

        

 21/ Mötet avslutas med Sinnesrobönen  

  
  
  
  
  
   

   

Ordförande Tove F   
  
  
  
  

  Sekreterare Calle F  

     

   

   

Justeras Anders W 

   

  Justeras Steffen O   



 

 

   

   

   

   

 


