
Pöytäkirja Pohjoismaiden valtuutettujen Teema kokouksesta Ribe Tanska 3-5 
marraskuuta 2017. 
 
Osallistujat: 
Ronald F-Ruotsi 
Jan J-Ruotsi 
Tommy H-Suomi 
Merete L-Norja 
Charlotte L- Tanska 
Svend H-Tanska 
Sihteeri: 
Randi P-Tanska 
Estyneet: 
Erkki K-Suomi 
Kjersti S-Norja 
 
1.Puheenjohtajan valinta(svend H ehdotettu)-Svend H valittiin. 
 
2.Sihteerin valinta(Randi P ehdotettiin)Randi P valittiin. 
 
3.Teeman esittely:Periaatteet ennen henkilökohtaista etua.  
   Esittelyn jälkeen jokainen kertoi oman kokemuksensa teemasta. 
 
4.Maiden raportit. 
 
Ruotsi:Iso Kirjan ääni versio työnalla.Uuden painatuksen Iso Kirjaa myyty jo 3000kpl. 
Paljon työtä paketoinnissa ja kirjallisuuden lähettämisessä.Haasteita rotaatiossa Itä- 
alueen  informaatio toimikunnassa.Periaatteet ennen henkilökohtaista etua haasteena myös 
Suur-Tukholman alueella. 
Suomi:Suunitellan sähköposti vastauksia kotisivuilla.Tarkoitus antaa vastaus kyselyyn 24h 
sisällä.Rotaatio ongelmia yhteistyökomiteassa,vaikeaa saada vastuu henkilöä,olisiko hyvä 
saada 100:n ryhmään vauhtia.Palvelu toimiston aukioloajat.Kirjallisuus:Uusi esite tekeillä. 
 
Norja:Uusi komitea:Sisäinen toimikunta,rotaatio joka vuosi,ei saa ohjata/Vastaa 
toimikunnista Tämän alla on toimikuntia joista kierron tehneet voivat 
työskennellä.Haastatteluja tehty vanhemmista AA: laisista sekä ääni että 
kirjoituksia.Keskustelua kirjasta tai esitteestä vuosi- 
päivän johdosta.Pyynnön pitää tulla ryhmiltä.Valtakunnallisella arkistolla on 
materiaalia,mutta 
sitä ei ole ollut vuodesta 2003,kun on ongelmia anonymiteetin kanssa.Merete on saanut teh- 
täväksi tutkia mitä voidaan käyttää.Keskustelua kustannuksista käynnissä,jotta saadaan 
mukaan toimintaan.Isotöinen tehtävä.Työ tulee kestämään vuoden,Merete toivoo löytävänsä 
arkisto ammattilaisen,joka voisi toteuttaa työn joka kestää vuoden. 
Suuntaviivat Telecom komitealle. 
Piirin edustajat seminaareihin,miten työskennellään.On todella vaikeaa löytää piirin edustajia 
pohjois-Norjassa,mutta on tärkeää löytää joku henkilö.Norjassa on 20 piiriä. 



 
Ruotsi:Työskentelee myös arkiston ja historian kassa,arkistossa työskentelevillä ei 
rotaatiota. 
 
 
 
Tanska:On yli kaksi vuotta etsinyt alkoli vapaata henkilöä keskusneuvoston 
jäseneksi.Valmisteluja tehdään, mutta on ollut vaikeaa löytää informaatiota miten tämä 
valitaan.Henkilön pitää olla AA:n kasvot yhteiskuntaan.Onko olemassa tarvetta lainkaan? 
Päivittäinen johto koostuu kolmesta ja juuri nyt vain kahdesta. 
Talous OK. 
Facebookia ei suositella. 
On edelleen kielletty käyttämästä jäsenistä kuvia Box 334 lehdessä. 
Kritiikkiä tullut valtakunnallisen kokouksen sisällöstä ja osallistujista.Asiasta pitää keskustella 
Alueitten/Nordik kokouksissa tulevaisuudessa. 
Rotaation kierto koskee kaikkia,miten saada toimimaan? 
Hattu rahoja tulee paljon enemmän,koska on ruvettu käyttämää matkapuhelimia.(mobilepay) 
 
5.Aiheet 
a/päätös teema kokouksesta ja seuranta Suomen kokouksesta sekä keskustelua 
suuntaviivoista. 
B/ Korjauksia pöytäkirjaa ja suuntaviivoihin=pöytäkirjaan ja suuntaviivoihin korjauksia.Katso 
liitteet: PMV kokous Ruotsi ja suuntaviivat 2017. 
C/Osallistujat(jotka päättävät kutsua vierailijan.) 
Keskusteltiin kuka päättää vierailijasta,painotettiin että vierailijan pitää antaa kokous- 
informaatiota. 
D/Jos pohjoismailla on strateginen suunnitelma niin kuin 
keskusneuvostolla(GSB),yhteistyös- 
sä Pohjoismaissa. 
Strateginen suunnitelma on laaja. 
On helpompi seurata miten maailmalla tehdään. 
E)Hattu rahat. 
Ideoita miten saadaan vapaaehtoiset avustukset kasvamaan. 
Suomi: asiasta ei ole keskusteltu. 
Ruotsi:Käyttää matkapuhelin maksuja(mobilepay)ja tulot ovat kasvaneet.Heidän haasteena 
on rahojen jako alueen ja maan laajuisena.Riippumatta jos ne lähetetään alueelle tai 
suoraan palvelutoimistolle.4-5 vuotta sitten palvelutoimistolla ei ollut käteistä,joten ehdotettiin 
että jäsenet lähettävät 100kr jokaisena vuosipäivänä noin puolen vuoden ajan. 
Norja:Menee paremmin.Heidän budjettinsa oli alijäämäinen valtuusto kokoukseen,ja tehtiin 
selväksi että sillä on vaikutusta palveluiden säilymiseen.Tämä johti siihen että ennemmän 
rahaa tuli.Ymmärrettiin 7:n perinteen merkitys,että rahaa ei ainoastaan kahviin ja vuokraan. 
Kirjallisuus myynti on kasvanut. 
Suomi:Talous OK,ei ole korkeita kustannuksia. 
Tanska:Hattu tulot nousussa.Mobilepayhyn(matkapuhelimella maksu) ollaa totuttu.Kaikissa  
ryhmissä pöytäkortti jossa on kaikille ryhmille informaatiota tilinumerosta ja mobilepay 
numero. 



Norja:Anottu 18000 kr kirjallisuus rahastolta,oli ikävää että niin rikas maa kuin Norja ei ollut 
varaa tukea heitä. 
 
 F/ Dropbox 
Oikeus moukata /ottaa pois.Pitää olla kaksi joka osaa. 
Pitääkö Dropboxsin jatkaa tai lopetetaanko?Käytetäänkö sitä arkistona? 
Päätös:Dropboxia käytetään arkistona.Kaikki muu kommunikointi sähköpostilla.Dropboxia 
käytetään pöytäkirjoja varten/posti. 
Ronald valittiin hallinoimaan ja Merete varahenkilöksi. 
Dropboxin ylläpitäminen pitää olla mukana päivä järjestyksessä. 
Ronald varmistaa Mereten pääsy Dropboxiin. 
6.A/Seuraava kokous on pohjoismaiden valtuutettujen kokous 
 -Paikka:Turku,Suomi  
 -Teema anonymiteetin ymmärtäminen. 
 -Päivämäärä 25-27 toukokuuta 2018 
. 
 
Käytiin keskustelua jos Suomen pitäisi kutsua vieras toisesta rakenteesta.erilaisia käsityksiä 
tuli esille,ja ne kulminoituvat että Tommy esitti ettei vierailijaa tällä kertaa kutsuta.Molemmat 
rakenteet kutsuttu valtuusto kokoukseen. 
 
6.B/Seuraava Teema kokous. 
 -Paikka: Kirkenes,Norja. 
-Teema:AA:n Konferenssi-ja Palvelurakenne-Tie AA:an. 
-Päivämäärä: 24-26 elokuuta 2018 
 
Muut asiat: 
-Ei muita asioita. 


