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Inbjudan till Servicekonferens 2023
Inbjudan till deltagare på AA Sveriges trettioandra Servicekonferens, 31 mars-2 april 
2023 på Park Inn i Solna. Temat för konferensen: AA i en tid av förändring.

Dagordning SK 2023

Fredag den 31 mars kl. 16.00
§1. Förtroenderådet hälsar välkommen och 
öppnar den 32:a Servicekonferensen.

§2. Fortsatt ledning av Konferensen 
överlämnas till Konferensordföranden. 
De Tolv Traditionerna, Ingressen, Tolv 
Koncepten läses och Urkunden läses.

§3. a) Inbjudna gäster hälsas välkomna. 
b) Konferensdeltagarna presenterar sig. 
c) Genomgång av röst- och 
beslutsförfarande. 
d) Justering av röstlängd samt 
deltagarförteckning.
§4. a) Godkännande av kallelse samt 
dagordning. 
b) Val av två justeringsmän att jämte 
ordförande justera protokollet. 
c) Val av två rösträknare.

§5. Godkännande av protokoll från SK 
2022.

§6. Övriga frågor till Förtroenderådet 
anmäls. Inlämnas skriftligt till sekreteraren 
senast fredag kl. 18.00. Besvaras under 
söndagen. (§17)

§7. Konferensens huvudtema: AA i en tid 
av förändring.

§8. a) Namnförslag till presidiet för 33:e 
Servicekonferensen (val §16a) 
b) Förslag till huvudtema för den 33:a 
Servicekonferensen samt Landsmötet 
(beslut §16b) 
c) Förslag till arrangör av Landsmötet 
2024. Östra Regionen står på tur (beslut 
§13a) 
d) Namnförslag och presentation (val §13b) 
Ledamot av FR till:  Övre Norra Regionen

§9. Regionernas verksamhetsrapporter 
2022 samt nulägesinformation

§10. Verksamhetsrapporter 2022 samt 
nulägesinformation:
• Förtroenderådet, inkl. kommittéer 
• Internationella delegater 
• Bulletinen 
• Styrelsen för  föreningen AA i Sverige 
och Servicekontoret • Information om 
Ideella Föreningen AA i Sverige Muntlig 
redogörelse från arbetsgruppen för AA:s 
framtida struktur

Fredagen forts.
§11. Genomgång av fredagens 
arbetsuppgifter till de olika utskotten: 
• Konferensens tema: AA i en tid av 
förändring
• Motionerna 
• Förändring av AA Sveriges servicestruktur 
• Tradition 5
• Förtroenderådets förslag på ändringar i 
Servicehandboken 
• Koncept 5 - 8
Utskottsarbetet påbörjas, avrapportering i 
plenum på söndag.
OBS: fredag och lördag hålls öppet AA-
möte kl. 22.00

Lördag den 1 april kl. 09.00
Presidiet hälsar välkommen till 
konferensens dag 2 och öppnar 
konferensen.

§12 a) Ekonomisk redovisning inkl. 
styrelsens verksamhetsberättelse 2022, 
information om Ideella Föreningen AA i 
Sverige samt nulägesinformation 
b) Revisorn har ordet: 

§13 a) Beslut av arrangör och tema för 
Landsmötet 2024
b) Val av ledamöter till Förtroenderådet

§14. Fortsatt arbete i utskotten

Söndag den 2 april kl. 09.00 - 16.00
Presidiet hälsar välkommen till 
konferensens dag 3 och öppnar 
konferensen.

§15. Presentation av utskottens arbete 
samt beslut och uttalanden av Konferensen

§16. a) Val av presidiet för 
Servicekonferens 33:e Servicekonferensen 
b) Fastställande av huvudtema och datum 
för 33:e Servicekonferensen 
c) Fastställande av antal och fördelning av 
servicedelegater till Servicekonferens 2024

§17. a) Uppföljning av föregående 
konferensbeslut av FR 
b) Frågor till Förtroenderådet från fredagen 
besvaras. 
c) Godkännande av Förtroenderådets 
verksamhet för 2022.

§18. Konferensdeltagarna uttalar sig om 
den 32:a Servicekonferensen

§19. Avslutningsanförande av 
Förtroenderådet.
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Ett nytt år
Så har vi startat ett nytt år, och vi i Förtroenderådet ser 
fram emot det arbete som ligger framför oss i år. Ett 
spännande arbete med att se över AAs struktur har precis 
startat och ett förslag kommer presenteras på årets Servi-
cekonferens. Vi hoppas många av er planerar in att åka till 
årets Landsmöte i Sundsvall och att vi ses där. 

Vi vill också tacka några av de som nu roterat ut ur servi-
ce under året som gått. Gudrun FJ, som nu roterat ut från 
Litteraturkommittén, tack för det otroliga arbete du lagt ner 
på översättningar av vår litteratur. Bengt B, som roterar ut 
från Bulletinens redaktion, tack för alla berättelser och re-
daktionsarbete. Vi vill också tacka Ray L som nu roterar ut 
som Världsservicedelegat, tack för din kunskap från värl-
dens olika hörn. Och med det välkomnar vi nu Thomas Å 
som nu kommer in efter Ray L som Världsservicedelegat.

I kärlek och service
Förtroenderådet

Allmänt om Servicekonferensen
OBS: Servicedelegater träffas fredag kl. 14:00
 
Resor
Delegaternas resor kommer att ersättas efter konferen-
sens slut. Förtroenderådet och Konferenspresidiet vill 
vädja om att delegaterna håller nere kostnaderna för 
resor genom samåkning och utnyttjande av rabattbiljetter 
på buss, tåg och flyg.

Förberedelser
För att uppnå ett effektivt utskottsarbete uppmanas 
delegaterna att i god tid sätta sig in i konferensmaterialet. 
De äldre delegaterna bör vara förstagångsdelegaterna 
behjälpliga och ge dem insikt i hur Konferensen arbetar.

Konferensledning
Presidiet består av Per-Olov R - Västra, Per-Åke I - Södra, 
Gert P - Östra och Gustav M - Södra. För ytterligare infor-
mation och frågor: kontakta Presidiet som nås via e-post: 
service@aa.se.

Arbetshäftet
Arbetshäftet, inklusive ekonomiska rapporten och bokslutet 
för 2022 kommer att skickas ut den 27 februari 2023 till 
Konferensens deltagare. 

Till Konferensen inbjuds:
med rösträtt
• landets 21 servicedelegater 
• Förtroenderådet
• 1 representant för anställda vid Servicekontoret 

utan rösträtt
• Internationella delegater som ej är med i Förtroenderådet
• Ledamot från styrelsen för Föreningen AA i Sverige
• Representant från Bulletinen
• Auktoriserad revisor och föreningsrevisor 
• Inbjudna gäster från våra grannländer

Ekonomirapport 2022
Under 2022 inkom ca 1 284 tkr i bidrag från våra medlem-
mar. Detta är lägre än budgeterat, men ca 9 tkr högre än 
2021. En liten ökning efter pandemiåren.

Litteraturförsäljningen under 2022 uppgick till ca 1 339 
tkr, vilket är lägre än budgeterat, men ca 22 tkr högre än 
2021. Under året såldes totalt 8 332 böcker, i stort likvär-
digt med 2021, med 8 401 exemplar.

2022 års resultat är preliminärt -680 tkr.

Resultatet speglar den nystart efter pandemiåren av 
ökade aktiviteter inom samtliga kommittéer, där fokus har 
bl a legat på extern information från FRIK, men också 
övriga har arbetat utåtriktat.

Vår nya hemsida är också ett sådant externt informations-
projekt som utförts under verksamhetsåret, med mycket 
lyckat resultat. Personalomsättningen på Servicekontoret 
har också sin del i resultatet.

Styrelsen

AA i en tid av förändring- årets tema
Vi har en tradition i Sverige att sätta temat för årets Ser-
vicekonferens och Landsmöte utifrån det tema som man 
satt för Europa- respektive Världs-servicemötet. Så för 
2023 är temat ”AA i en tid av förändring” 

De senaste åren har världen runt oss förändrats på 
många sätt, vi har gått igenom en pandemi som var mer 
omfattande än vi tidigare upplevt och det pågår just nu 
ett krig i vår närhet. AAs gemenskap har på ett fantastiskt 
sätt visat kreativitet och uppfinningsrikedom för att trots 
alla hinder finnas tillhands när nykomlingen behöver oss. 
Vi har också en verklighet med olika sociala medier och 
med det en ny generation av hjälpsökande.

Så ta det här året till att i grupperna diskutera årets tema, 
hur kan er grupp och AA som helhet vara en del i den 
föränderliga tid vi lever i.

I kärlek och service
Förtroenderådet

Tjänare sökes
FRNK emotser nomineringar och namnförslag till flera 
uppdrag i central service. Det behövs ledamöter i:

FR - Vän till AA (icke-alkoholist)
Styrelsen - Föreningen AA i Sverige
FRPK - Förtroenderådets Policykommitté
FRLK - Förtroenderådets Litteraturkommitté
FRNK - Förtroenderådets Nomineringskommitté
FRUK - Förtroenderådets Utbildningskommitté
FRIK - Förtroenderådets Informationskommitté
FRTK - Förtroenderådets Telejourkommitté
Nomineringsförfarandet och arbetsbeskrivningarna finns 
i Servicehandboken. Förfrågningar görs till 
nominering@aa.se
 
Förtroenderådets Nomineringskommitté


