Kärlek och Service
så här fungerar AA:s konferensplan
(Servicestrukturen för AA i Finland)

SERVICEKONFERENSEN

Konferensen står för en riklig och omfattande
AA-erfarenhet. Varje grupp kan byta erfarenheter med de andra grupperna tack vare sin
delegat på servicekonferensen. De tjugoåtta
delegaterna från regionerna bildar två tredjedelar av konferensen, men på den årliga servicekonferensen deltar även andra:
FÖRTROENDERÅDET
I Finland är de tio förtrondevalda en del av
servicekonferensen. Åtta av de förtroendevalda är alkoholister och två icke-alkoholister.
Servicekontorets skötare deltar också i servicekonferensen.
Varje AA-grupp får sin röst hörd på servicekonferensen då gruppen har en aktiv servicerepresentant.
I ANONYMA ALKOHOLISTER JOBBAR VI
IHOP MED VARANDRA
Alla delar i vår gemenskap – gruppernas möten, kommittéer, kontor, servicekonferensen
och gruppernas tjänster – har bara ett gemensamt huvudsyfte : att hjälpa nykomligen
som har problem med alkoholen. Men för
att få AA:s egna funktioner att fungera, måste
vi ha ett system som förmår hitta AA:s opinion
rörande våra gemensamma ärenden och verksamhetsformer i hela landet. För att kunna
förstå AA:s rika erfarenhet, behöver vi en beständig och ärlig dialog mellan en del av AA

till en annan. Servicekonferensen möjliggör
detta. (Emellertid, har varken servicekonferensen, förtroenderådet, någon kommitté
eller kontoren, någon som helst befogenhet att råda över någon i AA. ”Våra ledare
är blott tjänare, de styr oss inte.”)
Du och jag kanske inte behöver servicekonferensen i dag för att säkra vår egen nykterhet.
Men hur är det med de många sjuka, ännu
i mörkret famlande alkoholisterna ? När de
försöker finna oss, önskar vi, att de alla kan
möta den slags kärlek som vi fått möta. På
servicekonferensen – och på hela systemet
för generell service – vilar ansvaret för att
hålla AA fungerande och friskt för alla dem
som ännu är på kommande.
LOKALKONTOREN är olika – eftersom behovet av dem är annorlunda.
Gruppernas servicerepresentanter, kretsordföranden, regionkommittéerna, regionmötena
och servicekonferensen koncentrerar sig på
AA:s landsomfattande ärenden. Lokalkontoren
och gruppkollektiven fungerar helt skilt med
att sköta lokala tjänster som svarstjänsten
(hjälpande telefonen) koordinering av toftestegsarbetet, tryckning av möteslistor och på
somliga orter sänds talare till sammankomster
utanför AA och till AA-möten som ordnas på
olika anstalter.
Denna broschyr grundar sig på ”Palveluopas” (servicehandboken) och är godkänd av AA:s VIII Servicekonferens.
Mera får du veta av din grupps servicerepresentant eller genom Anonyma Alkoholister, PB 108, FIN-00511 Helsingfors.
E-mail: toimisto@aasuomi.fi

Detta är AA:s system, vars uppgift är att hjälpa alkoholister till nyktert liv – utan chefer
och bestämmelser.

Högst
uppe finns
AA-grupperna.

AA-GRUPPER (Finland)
Varje AA-grupp får sin sak framförd i Finlands servicestruktur med hjälp av
gruppens servicerepresentant.
Gruppernas servicerepresentanter deltar på kretsmöten*
och på regionmöten . . .

* I varje krets om

REGIONMÖTE
ca tio grupper väljer
. . . med regionkommittén, som består av regionens
gruppernas servicefunktionärer och kretsordföranden
AA sköter själv
representanter en ordsina egna ärenden, utan
förande för kretsen.
inverkan av utomstånde.
Regionerna utser delegater till
(Dessa ordförande hör till
Således bör varje AA-grupp få
regionkommittén vilken är en
servicekonferensen
sin röst hörd i ärenden som berör
slags manövreringskommitté.
de för hela landet gemensamma
Dugliga ordföranden strävar till
SERVICEKONFERENSEN
AA-ärendena.
att regelbundet hålla möten för
Delegaterna från regionerna
gruppernas servicerepresentanter.
Förtroendevalda
FÖRTROENDERÅDET
Varje grupp i regionen förmedlar via gruppens
Servicekontorets
(Bill W:n ystävät ry)
servicerepresentant sina egna tankar eller
representant
Åtta alkoholister
problem till regionmötet så att andra grupper kan
Två icke-alkoholister
dela sina erfarenheter och eventuellt vara till hjälp.

Samtliga servicerepresentanter kan från regionmötet hämta andra gruppers erfarenheter till
hemgruppen.
Varje region väljer delegater till den årliga
servicekonferensen som hålls i april.
Delegaterna tjänar en treårsperiod.
Gruppernas servicerepresentanter,
kretsordföranden, delegater och
förtroendevalda tar aldrig
betalt för att de tjänar
gemenskapen.

SERVICEKONFERENSEN

Delegaterna förmedlar
den delade erfarenheten från
alla grupper tillbaka
till . . .

Gruppens servicerepresentant
förmedlar gruppens åsikt till AA i
hela landet. Om gruppen inte har en
bra servicerepresentant mister
den kontakten till gemenskapen
och gruppen kan inte delta i
hela AA:s gruppsamvete.

REGIONMÖTE
. . . regionmötena, där servicedelegaterna rapporterar från servicekonferensen

Delegaterna eller kretsordförandena redogör för servicekonferensen på
kretsmötena och gruppernas servicerepresentanter informerar sina grupper

AA-GRUPPER (Finland)
Gruppernas servicerepresentanter försäkrar sig om att grupperna vet var
service kan erhållas och hjälper grupperna att bli medvetna om principerna för AA-service

