
Anteckningar förda vid Nordiskt Temamöte 2023-01-24 
 
Mötet hölls via Zoom, och de deltagande var. 
Laura  Finland   Sverre  Norge 
Lasse  Sverige   Thomas  Sverige 
Ilias  Danmark 
 

Det var denna gång Sveriges tur att anordna mötet, Lasse öppnade mötet och hälsade 
alla välkomna, och lämnade sedan över till Thomas som pratade runt mötets tema ”Att 
sponsra in i Service”. Ordet gick runt till deltagarna, alla var överens om vikten av att 
sponsra in i service, inget av länderna har dock någon uttalad policy för just sponsring 
i service, utan det är upp till var och en, och att detta kunde se mycket olika ut. Här är 
några exempel och tankar. 
 

- Sponsra i service samtidigt som man sponsrar i stegen, dessa går hand i hand. 
- De som gör service, oavsett nivå, visa hur roligt och lärorikt det är, får lära mycket 
och se  
  mycket. Får en inblick hela AA, ”see the big picture”. Visa i handling inte i ord. 
- Börja göra service från gruppnivå och sedan vidare. 
- Service är något vi gör tillsammans, när vi är tillsammans. 
- Service är en anledning att jag blev kvar i gemenskapen. 
- Gå till möten i god tid, gör service, lås upp dörren koka kaffe, ställ fram och plocka 
ihop, lär  
  känna andra och de lär känna dig. 
- Ta hand om nykomlingen, utse en person i gruppen som gör det. 
- Om du gör service i AA, förvänta dig inte att bli tackad, gör det för din och andras 
  nykterhet. 
- Sponsra från land till land. 
- Deltaga i varandras servicekonferenser och landsmöten, detta görs när möjligheter 
finns. 
 

Det var ett mycket givande och lärorikt möte, vi tittade också på ett dokument som 
heter ”Riktlinjer för Nordiska Delegatmöten 2017”, tanken var om vi skulle uppdatera 
detta dokument, mötet enades om att inte göra det i nuläget, och att vi fortsätter att ha 
dessa möten som vi gjort de senaste mötena, det viktiga är, att vi har möten, dessa 
kan vara både fysiska och via Zoom. Ansvaret för nästa möte lämnades över till Ilias 
och Danmark, som bestämmer datum, tid och tema för detta möte.  
 

Servicekonferenser: 
Sverige 31/3 – 2/4 – 2023 
Finland 22/4 – 23/4 – 2023 
Norge 14/4 – 16/4 – 2023 
Danmark 4/11 –5/11 -2023 

 
/ Vid anteckninharna Thomas Å


