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Fellesskapserklæring

Anonyme Alkoholikere er et fellesskap av kvinner
og menn som deler sin erfaring, styrke og håp med
hverandre for at de kan løse sitt felles problem og hjelpe
andre å friskne til fra alkoholisme.
Den eneste betingelse for medlemskap er
et ønske om å slutte å drikke. Det er ingen avgifter eller kontingenter for
AA-medlemskap.
Vi er selvhjulpne gjennom våre egne bidrag.
AA er ikke knyttet til noen sekt, trossamfunn, politisk parti, organisasjon
eller institusjon.
AA ønsker ikke å ta stilling i noe stridsspørsmål, verken
støtter eller motarbeider noen sak.
Vårt fremste formål er å holde oss edru og hjelpe
andre alkoholikere til edruskap.

Ansvarlighetserklæring

Enhetserklæring

Jeg er ansvarlig…
Når hvem som helst,
hvor som helst,
ber om hjelp,
ønsker jeg at AAs hånd
alltid må være der.
Og for det er jeg ansvarlig.

Dette skylder vi AAs fremtid:
Å sette vår felles velferd først.
Å holde Felleskapet samlet.
For våre liv avhenger av enhet i AA
og også livene til dem som kommer
etter.
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Referat AAs 44. Servicekonferanse 2019
«AA-gruppa – der det hele starter»
Fredag 5. april
Konferansen åpnes ved Tjenesterådets ordfører Kjersti Laurie S.
Kjersti (ordfører, Tjenesterådet) ønsker oss velkommen. «Temaet er AA-gruppa - der det hele starter.
Leser fra AA blir voksen, i kapittelet om tjeneste, det tredje budskap side 165: «Nå vil vi tenke over
den tredje siden i vår trekant, AAs Tredje Budskap for Tjeneste, som ved avslutningen på denne
ettermiddag, vil bli overlatt i deres hender for all fremtid. Da vil vårt symbol være fullstendig, og
måtte Gjenreisning, Enhet og Tjeneste, som – under Guds styring – har skapt vårt Fellesskap, alltid
stå under Hans befaling så lenge Han kan bruke dette samfunnet. AAs Tolvte Trinn – å bringe
budskapet videre – er den grunnleggende tjeneste som vårt Fellesskap tilbyr. Det er vårt fremste
formål og hovedgrunnen til vår eksistens.».
Vi trenger handling for å bringe budskapet videre. Hvorfor er vi her på Servicekonferansen?
Konferansen er ikke til for at jeg skal ikke holde meg edru, konferansen er viktig for å sikre
rehabilitering for dem som bare er et lite stykke unna. Konferansen er viktig for å kunne opprettholde
et AA for dem som kommer etter oss. Konferansen skal sikre oss mot ødeleggende makt og prestisje.
Den skal sikre oss mot hverandre. I 1955 ble arven overgitt til fellesskapet, til oss, og konferansen
eksisterer for at vi skal ivareta denne arven på best mulig måte. Vi kan sammen passe på at
endringer vi vedtar er en endring alle sammen har behov for, ikke bare noen få. Vi skal passe på at
det skal være åpne dører for en lidende alkoholiker, og at denne blir møtt på en god måte av oss.
Leser enhetserklæringen.
Tjenesterådet er fullt, og vi har 3 ikke-alkoholikere som skal presentere seg litt senere. Jeg ønsker
konferansen og oss lykke til.»
Overgir konferansen til møteleder Arve, som gir ordet videre til Anne-Lise.
De tolv tradisjoner leses av Anne-Lise
Praktisk orientering ved møteleder/daglig leder
Arve (møteleder) orienterer om at avskjedshilsener er for dem som er på sin siste konferanse. Videre
at frist for forslag til temaer til Servicekonferansen 2020 er lørdag kveld kl. 18.00. Møteleder gir ordet
til Morten, daglig leder ved Servicekontoret.
Morten (SK) ønsker alle velkommen, informerer om reiseoppgjøret og utfylling av oppgjørsskjemaer.
Distrikt 3, 7 og 9 er ikke representert på årets konferanse. I distrikt 12 er Ivar stand-in for Heidi, distrikt
18 stiller med Tone for Petter. Per Uno H. i tjenesterådet kunne ikke komme og vara Terje Petter O.
trer inn i hans sted i Tjenesterådet.
Alle deltakere presenterer seg.
Avklaring stemmeberettigede
20 stemmeberettigede Distriktsrepresentanter, 8 stemmer fra Tjenesterådet og 3 stemmer fra
Servicekontoret og Boks 205. I henhold til Håndbokas bestemmelser, skal distriktsrepresentantene ha
2/3 av stemmene på konferansen. Dermed foreslås det at en av de stemmeberettigede fra
Servicekontoret trekker sin stemmerett, slik at det totalt er 10 stemmeberettigede utenom
Distriktsrepresentantene.
Ingen innsigelser fra konferansen på dette, dermed 30 stemmeberettigede.
Valg av justeringspersoner
Pål (distrikt19) og Ståle (distrikt 20) sier ja, akklameres inn.
Ingen spørsmål/kommentarer fra Konferansen.
Informasjon om «Åpent forum» (lørdag kveld)
Forskyves med en halvtime, vil starte 20.00. Presiseres at dette ikke er et diskusjonsforum, men en
åpning for spørsmål, avklaringer og synspunkter. Man kan enten melde interesse på forhånd eller
fremlegge tanker direkte.
Ingen spørsmål/kommentarer fra Konferansen.
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Konferansens hovedtema: «AA-gruppa – der det hele starter» ved Siv. H. og Kristine K.
Kristine K., tjenesterådsmedlem fra Region Midt:
«Jeg er litt nervøs. Dette er min første konferanse, og jeg sitter nå i Tjenesterådet hvor jeg
representerer region Midt. Jeg har ikke vært distriktsrepresentant, men har vært sekretær og aktiv i
Trondheim. Jeg er ydmyk og takknemlig for å få lov til å gjøre tjeneste på denne måten. AA har gitt
meg livet i gave. Jeg tenker på livet før og livet i AA, og temaet for konferansen «Gruppa-der det hele
starter». Vi sitter her alle sammen og har en hjemmegruppe og erfaring med å ha startet i AA en
gang, eller som meg, mange ganger. Jeg husker jeg tenkte: «nå, starter det!» Og så gjorde det ikke
det, jeg måtte prøve flere ganger. Nå har jeg vært edru i over 13 år. Hva er det som starter i gruppa?
En forhåpning om et bedre liv. Jeg hadde prøvd alt, og kom til AA med et inderlig ønske om å finne en
løsning. Jeg kom til en gruppe som sa «det finnes en løsning». Det satt mange vitnesbyrd i gruppa på
at dette har virket for dem, og jeg kunne se det og få lyst på det de hadde. Jeg ville ha løsningen. Hva
skal til? Jeg fikk meg fortalt hva jeg måtte gjøre. Jeg måtte gjøre noe, javel. Jeg lyttet til dem som
hadde lykkes og fikk høre hva de hadde gjort. Det var viktig, at gruppa fortalte meg at jeg må gjøre
noe, finne en sponsor, jobbe med dette. Tenk at det var noen der som ville hjelpe meg, bruke av sin
tid på meg. At de viste meg det. Å gå på møter, og ta de tolv trinn. Jeg var utstyrt med en stor porsjon
villighet, det ble bedre etterhvert. At gruppa pushet meg videre i trinnprosessen, at gruppa var og er
opplyst. Jeg tror at det er viktig for livet i en AA-gruppe at trinn og tradisjoner blir behandlet og belyst.
Logoen vår, at det er tre like viktige sider i trekanten. Gjennom at jeg gradvis begynte å føle
tilfriskning så ble det en naturlig del å gjøre tjeneste og være med å bringe budskapet videre. Jeg fikk
vite at vi ikke sier nei i AA, så jeg ble med å ta tjeneste. Det er viktig å stå sammen med gruppa, og
snakke med en stemme gjennom gruppesamvittigheten og å holde budskapet varmt.
Vi - du og jeg og dere, har et ansvar for at dette blir snakket mye og ofte om på møtene. Vi har ikke
lov til å sitte med denne erfaringen og kunnskapen uten å dele den videre. Ikke bare i vår egen
gruppe, også utenfor. At vi er med å sørge for at vi har en organisasjon utover gruppa, og forstå at vi
har et ansvar utover gruppa. Vi må flagge det å se utover oss selv.
Å få lov til og trening i å se utover, og gi av min tid, er noe som har reddet livet mitt. Dette er stort. Vi
må gi nykommeren en gnist, et håp, men jeg må jobbe med meg selv også. Jeg takker, jeg ber, jeg
gikk trinn og AA har blitt en livsstil for meg. Jeg trenger dette for å være det menneske jeg er i dag.
Om jeg ikke gjør dette, blir jeg ikke en god versjon av meg selv.
Ønsker oss alle riktig fine dager sammen på konferansen, til felles beste for AA.»
Siv, tjenesterådsmedlem fra Region Øst:
«Jeg ønsker å snakke om hvor mye det har betydd for meg å ha en gruppe å komme til, en gruppe
som var aktiv. Fordi jeg ser at hvis jeg hadde komme til en gruppe med mindre aktivitet, så hadde jeg
ikke blitt værende i AA. Jeg må kjenne at jeg har et driv, og jeg skjønte ikke at denne følelsen av driv
var åndelig vekst før etter en stund i AA. Jeg hadde nådd bunnen, hadde null håp og ønsket å dø. Jeg
hadde gitt opp, det var ikke så farlig hva som skjedde på det første AA-møtet likevel. Jeg fikk en slags
oppvåkning på det AA-møtet, og kastet meg inn i det. Jeg ble med på et storbokseminar, og husker at
jeg tenkte «tenk om jeg kunne være med på dette». Jeg kjente på mye frykt, jeg var deprimert og
hadde masse angst, men jeg fikk en slags driv til å ta tjeneste i AA. Det var som en oppvåkning. Jeg
fikk en følelse av at «det går bra, du får hjelp, bare prøv så går det». Jeg har hatt mange tjenester i
AA. Ble spurt om å være distriktsrepresentant. Tenkte at det kan jeg ikke altså. Jeg var redd, men
hadde også lyst. Hver gang jeg skulle inn i en ny tjeneste har jeg ikke helt visst hvordan den skal
gjøres, det har kommet underveis, og jeg har vokst. Jeg var på intergruppemøter for å observere og
se hva jeg kan lære. Senere ble jeg med i SI-komiteen i distriktet vårt, jeg har hatt tjenester gjennom
alle mine 13 år i AA. Hadde jeg ikke fått delta i alle tjenestene jeg har hatt så hadde jeg ikke hatt en
edruskap av verdi. Jeg liker at det er litt lengde på tjenestene, det er fint å holde på en stund for å
lære ting godt, og få det inn i kroppen. Det er bra at jeg skal innrette meg etter, lære av, og høre på
de som kan dette fra før. Jeg har ikke rett. Jeg trodde når jeg drakk at jeg var best. Redskaper fra AA
hjelper meg å holde styr på livet mitt i dag.
Det viktigste er at jeg kan være der for andre, at jeg kan gi videre det jeg har fått. Det er så stort, det
er det største. Da skjer det en vekst i meg, og da tenker jeg at den servicen jeg kan ta gjør jeg med
glede, jeg føler en takknemlighet som kan få lov å gi dette videre. Og det er en forandring som har
skjedd i meg fra jeg kom inn i AA. Dette vil jeg gi videre og nå kan jeg det. Takk for at dere hørte på
og takk for edruskapen. God weekend.»
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Tjenesterådets rapport for 2018 inkl. Komitérapportene
Kjersti (ordfører, Tjenesterådet) presenterer hovedtrekk fra rapporten. Ellen roterte ut. Kristine og Siv
roterte inn i år. Det har blitt utakt i rulleringen. Vanlig tjenestetid i Tjenesterådet er 5 år. Per Uno har
sagt seg villig til å rullere ut etter 4 år. Laila (ikke-alkoholiker) har sin siste konferanse. To nye ikkealkoholikere skal presenteres senere i Servicekonferansen, Tjenesterådet er fulltallig. Nevner at
arbeid gitt av fellesskapet i forhold til brosjyrer er ordnet, nå ligger mange av disse tilgjengelig på AAs
nettsider.
Nye ikke-alkoholikere i Tjenesterådet presenteres:
Randi Hagen Spydevold, ikke-alkoholiker, advokat:
«Jeg er et ja-menneske. Jeg sa ja når jeg ble spurt om å sitte i Tjenesterådet, men vet ikke hva dette
består i. Jeg hopper inn i dette, og stiller dumme spørsmål i Tjenesterådet. Så bær over med meg, alt
sammen er nytt for meg. Etter å ha sagt ja, begynte jeg å undersøke hva jeg hadde sagt ja til. At jeg
kan få være med å hjelpe et menneske som lider, det er noe av det største. Det mantraet er viktig å
leve opp til, og vanskelig å få til. Jeg håper jeg kan bidra med ideer, og få flere der ute til å se
nytteverdien av AA. Om dere googler meg, vil dere se jeg er en straffedømt advokat - men også årets
nordmann. Jeg er stolt av den dommen, det er en påtaleunnlatelse og jeg er stolt av det jeg gjorde.
Takker Tjenesterådet for informasjon så langt og skal prøve å tilegne meg kunnskap. Jeg har allerede
fått mye hjelp av Laila og hennes erfaringer, og er takknemlig for disse. God konferanse, og lykke til
videre.»
Sharam Shaygani, ikke-alkoholiker, lege og psykiatrispesialist som nå forsker på Tolv trinn:
«Jeg forsker nå på hvordan det åndelige påvirker tilfriskning. Jeg har jobbet på Trasoppklinikken
siden 2010. Jeg vil fortelle pasienter og personell at AA finnes. I -96 kjørte man et stort
forskningsprosjekt i USA. De sammenlignet 3 metoder brukt i rusbehandling, kognitiv terapi,
motiverende samtale og 12 trinn. Hva fungerte best og hva fungerte dårligst? 12 trinn fungerte best.
De fulgte forskningsdeltakerne over en 6-årsperiode. De med aller best effekt var dem som gikk i AA,
hadde en fast gruppe og hadde en sponsor. Jeg er beæret og gleder meg til å bidra. Takk!»
Finans
Kristine, tjenesterådsmedlem fra Region Midt leder finans, og forteller at finansene hviler på to ting:
Selvhjelpen og salg av litteratur. Inntektene fra dette varierer. Ha i bakhodet når dere kommer tilbake
til hjemmegruppene deres, når det kommer til 7 trad, at vi er selvhjulpne og vi trenger egne bidrag. Vi
må snu noe som ser ut som en nedadgående tendens. Tenk på hvor mange penger vi brukte når vi
drakk. Det er ikke bare meg, eller gruppen min, husleie og kaffe, det er å bidra utover egen gruppe, å
hjelpe alkoholikere ute i verden som ikke har finanser, så flere kan få tak i budskapet der ute i verden.
Tenk at vi kan få lov til å gi. Viser forøvrig til rapporten for mer detaljert info. Viser også til brosjyren
Selvhjelpen: hvor penger og åndelighet møtes La gruppa ta en titt på denne når dere kommer hjem.
Tone (distrikt 2) spør om disse brosjyrene må bestilles eller kan lastes ned? De må bestilles.
Tjeneste
Kjersti som er ordfører i Tjenesterådet leder komitéen. Viser til rapporten, men vil nevne et par ting.
En oppgave gitt av fellesskapet var å finne en god oversettelse av ordet «Legacy».
Hva skal vi kalle de tre budskapene? Resultatet av komitéens arbeid med dette er «vår arv», og viser
til våre Trinn, Tradisjoner og Begreper.
Konferansestrukturen har det også blitt arbeidet videre med. Arbeidet med konferansestrukturen vil
igjen ha noe å si for Håndbok for AA i Norge. Skal si mer om dette i morgen, men nevner at i Region
Øst er konferansestrukturen prøvd ut i praksis; gjennom møter mellom tjenesterådsmedlem (region
øst) og distriktsrepresentantene. I tillegg ble det gjennomført et «stormøte» hvor tjenesterådsmedlem,
distriktsrepresentantene og alle grupperepresentanter i regionen deltok. Servicekonferansen er to
ting, den ene er dette møtet vi har nå, den andre er det som foregår i regioner og distrikter gjennom
hele konferanseåret.
Pål (distr. 19): Foreligger det bestemmelse om at observatører ikke kan komme på Stormøtet?
Kjersti: Nei, observatører kan komme.
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Litteratur
Odd Einar, tjenesterådsmedlem fra Region Vest leder komitéen, og viser til rapporten. Ingen
spørsmål/kommentarer fra Konferansen.
Samarbeid og Informasjon SI
Siv, tjenesterådsmedlem fra Region Øst leder komitéen, og viser til rapporten. Har jobbet med
Høstseminaret, og hatt endel møter i forhold til å forenkle Arbeidsbok for samarbeid og informasjon,
og har hatt informasjon på videregående skole og på Psykisk helse i region øst. De som vil bidra inn
til Høstseminaret kan si ifra.
Region øst har opprettet en fengselskomité og en sykehuskomité.
SI-komitéen skal fungere som et hjelpeorgan for de ute i Norge som driver SI-arbeid i en eller annen
form, og det er fint når SI-komiteen vet hva som skjer rundt i landet. Informasjon om dette kan gis til
Siv i Tjenesterådets SI-komité. Slik kan vi lære av hverandres erfaringer på ulike områder. Ingen
kommentarer/spørsmål fra Konferansen.
Intern Kommunikasjon IK
Merete, tjenesterådsmedlem fra Region Nord er leder, og viser til rapporten. Nevner at grupper og
medlemmer fortsatt kan samle inn historie som er vesentlig for AA i Norge, samt intervjue oldtimere.
Tone (distrikt 2): spørsmål omkring åpent arkiv, hva betyr det?
Merete: Kjenner ikke lokale arkivs regler. Men Riksarkivet har regler på at de som skal ha innsyn
signerer taushetserklæring for å få innsyn.
Ove (distrikt 13): Spent på nettsidene, hvordan er økonomien i dette?
Morten (Servicekontoret): Har fått tilbakemelding fra mange om at det jo ikke skjer noe med
nettsidene. Dette er feil, om man tar en titt på nettsidene vil man se at sidenes innhold er oppdatert,
selv om utseendet er det samme. Det neste som ønskes implementert er søkefunksjon for møter med
kart, dette koster penger. Vi hadde 40.000,- i fjor til å jobbe med nettsidene, dette er ikke nok.
Nøyaktigheten dette systemet krever er også tidkrevende.
Beate (distrikt 5): Intervju av oldtimere, viser til tilsendt mal. To forskjellige mulige tolkninger av malen.
Hvordan skal man gjøre det?
Merete: Vil variere fra gang til gang, hver enkelt må avgjøre det i forhold til oldtimeren.
Kjersti (distrikt 20): Hva skal vi samle på gruppenivå i forhold til hvorvidt materialet er av lokal,
regional eller nasjonal verdi for AA, skal materialet inn i Statsarkivet eller Riksarkivet?
Merete (IK): Kan hende at noen grupper både har noe av nasjonalt eller lokal verdi, anbefaler å velge
arkiv deretter.
Nordisk delegat
Merete og Kjersti som er Nordiske delegater viser til rapporten, og snakker litt rundt at det primære
handler om erfaringsdeling på tvers av landegrenser. Ingen spørsmål/kommentarer fra Konferansen.
Internasjonal delegat
Terje, vara i Tjenesterådet og Verdensdelegat, viser til rapporten. De som vil ha detaljert info om
oppholdet kan be om Terjes mail for å få den 80 siders rapporten derfra tilsendt.
Ingen spørsmål/kommentarer fra Konferansen.
Redaktør i «Boks 205»
Anders som er Redaktør for Boks 205 viser til rapporten. Er du ikke abonnent kan du bli det nå.
Ingen spørsmål/kommentarer fra Konferansen.
Rapport fra Servicekontoret
Morten (daglig leder) og Anne-Lise er ansatt på Servicekontoret. Viser til rapporten. Ingen
spørsmål/kommentarer fra Konferansen.
Distriktsrepresentantenes årsrapporter for 2018. Hver distriktsrepresentant får disponere inntil
3 minutter.
Distrikt 1, Eivind: Vi har en AA med 2 medlemmer, begge er her. Viser forøvrig til rapporten.
Distrikt 2, Tone: 4 grupper i distriktet, litt vrient å være distriktsrepresentant. Har ikke kontakt med
grupper på Finnsnes og Bardu. Viser forøvrig til rapport.
Distrikt 3, ingen representant.
Distrikt 4, Per Jarle: Gronggruppa er lagt ned, viser forøvrig til rapport.
Distrikt 5, Heidi: Nevner gruppa på Røros, det er møter der men forteller de har ikke kontakt med
dem. Kaffetreff hver onsdag og fredag i Trondheimsgruppa. Aktiv SI-komite. Viser til rapport.
Distrikt 6, Olav: Viser til rapport.

Stiftelsen Anonyme Alkoholikere i Norge – 44. Servicekonferanse 2019 Side 6

Distrikt 7, ingen representant.
Distrikt 8, Tom: Viser til, og forteller fra rapporten.
Distrikt 9, ingen representant.
Distrikt 10, Inger: Viser til, og forteller fra rapporten.
Distrikt 11, Marit: Viser til rapporten.
Distrikt 12, Ivar: Vi mangler en distriktsrepresentant, viser forøvrig til rapporten
Distrikt 13, Ove: Viser til rapporten.
Distrikt 14, Sveinung: Det står ikke i rapporten men vi har egentlig ni grupper, blant annet en nystartet
på Konnerud på søndager, og en polsk gruppe, viser forøvrig til rapporten.
Distrikt 15, Erik: Viser til rapporten.
Distrikt 16, Julianne: Viser til rapporten.
Distrikt 17, Grete: Viser til rapporten.
Distrikt 18, Tone: Vet ikke så mye om den polske gruppa, viser forøvrig til rapporten.
Distrikt 19, Pål: Viser til rapporten.
Distrikt 20, Ståle: Gjengir innhold i rapporten.
Kommentar fra Odd Einar (Tjenesterådet) til slutt: Vi har med flere medlemmer i 2018 enn 2017.
Presentasjon av regnskap og revisjon 2018
Morten (daglig leder Servicekontoret) presenterer regnskapet. Poengterer at pengene primært
kommer fra hatten og håper at vi som er tilstede ser viktigheten av dette, og ser regnskapstallene i
tråd med dette. En stor del av kostnadene er knyttet til drift av Servicekontoret og møter i
Tjenesterådet.
Bilag og bankoperasjoner klargjøres og utføres av daglig leder. Regnskap føres av ekstern
regnskapsfører på Servicekontoret i AAs regnskapssystem. Lønn, arbeidsgiveravgift og skatt
håndteres av regnskapsfører. Regnskapsfører arbeider for AA i snitt ca. en dag i måneden. Revideres
av autorisert revisor.
Spørsmål underveis om Seminarbanken og dennes hensikt. Seminarbankens er en måte å kunne få
seminarer til steder/grupper med lavt medlemstall og dårlig økonomi. Ta kontakt med Morten
(Servicekontoret) for mer informasjon om dette.
Spørsmål om vi trenger revisor, da dette ikke er nødvendig. Morten (Servicekontoret) svarer at han
ikke ønsker å ha eneansvar for dette, han ønsker et transparent system. Dette er enn forutsetning
han satt for å være daglig leder.

Konferansen godkjenner regnskapet for 2018.
Orientering om gruppeinndeling og arbeid med saker
Morten (Servicekontoret) innleder. Forteller at vi har lært av Laila (ikke-alkoholiker, Tjenesterådet)
etter hennes første servicekonferanse. Vi har nå satt av tid til plenumsbehandling før behandling av
saker i grupper. Vi har lært av henne, og det vil sikre at alle har en felles forståelse av oppgavene.
Misforståelser skal ryddes av veien før man setter i gang med selve oppgavene i morgen. Laila (ikkealkoholiker, Tjenesterådet) foreslår at vi presiserer hva det er vi stemmer over, slik at vi har det klart
for oss.
Kjersti (ordfører, Tjenesterådet): Arbeidet i kveld skal være en avklaring av oppgavene vi skal arbeide
med i morgen. I dag skal vi undres og diskutere for å få en felles forståelse.
Delegater på sitt 3 år er valgt ut til å være gruppeledere, hhv Gruppe 1: Pål, Gruppe 2: Julianne,
Gruppe 3: Sveinung, Gruppe 4: Grete.
Fellesmøte, oppsummering av dagen
Kjersti (distrikt 20): Prosessen var fin, vi satt sammen og så på sakene og det var bra, det blir en
bedre behandling av sakene i morgen som resultat av dette.
Terje (Tjenesterådet): Forsto vi sakene? Det er dette vi skal si noe om nå.
Ståle (distrikt 20): Veldig nyttig å ta den luftingen og få klargjort sakene, vi er bedre skodd til
morgendagen. Veldig bra oppvarming, en modningsprosess. Bra å få tatt dette i kveld.
Julianne (distrikt 16): Enig med Ståle, bra å få starte med en gjennomgang for å øke forståelsen vår.
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Lørdag 6. april
Fellesmøte:
1.
Konferansestrukturen - hvor er vi nå? Kjersti Laurie S.
Kjersti (Tjenesterådet):
«Tjenestekomiteen har jobbet med konferansestrukturen en stund, ting tar tid, men det skal ta tid. Det
er viktig å få med felleskapet i hva vi driver med. Dette er det vi har jobbet med de siste årene:
2016/17: Vekst i AA gjennom Gjenreisning, Enhet og Tjeneste
2017/18: AAs konferanse- og tjenestestruktur – en vei til enhet
2018/19: AA-gruppa – der det hele starter
Jeg opplever at det er større forståelse der ute for AAs konferansestruktur, jeg har spesielt erfaring i
dette fra Region Øst. Vi avholder nå distriktsmøter med distriktsrepresentanter, delegater og
grupperepresentanter hvor gruppene melder inn saker og meninger via grupperepresentanten sin.
Dette er med på å skape en felles samvittighet for distriktet. Vi har også hatt et regionsmøte hvor
grupperepresentanter, delegater, distriktsrepresentanter og tjenesterådsmedlemmer har kunnet
møtes og arbeide med saker.
Vi sitter nå og har noen saker hvor vi skal ha en håndboksendring. Da vi har endret noe et enkelt sted
er det ikke alltid tatt høyde for denne endringen andre steder i boka. Tjenestekomiteen jobber med
hvordan Håndboka kan se ut for at den skal se logisk ut i forhold til konferansestrukturen? Saken skal
sendes til Servicekonferansen og derfra ut i gruppene. Kapittelrekkefølgen i fremtidig håndboksforslag
er lik vår omvendte trekanten vår. Jeg ønsker nå å vise frem den omvendte trekant og sette den i
sammenheng med hvordan Håndbok for AA i Norge kunne systematiseres i fremtiden:
Nå
1. Enhetserklæringen
2. Forord
3. AAs fellesskapserklæring
4. Hva er en AA-gruppe? (1)
5. De tre budskap
6. Bill W. – om det tredje
budskap
7. AAs servicekonferanse i
Norge
8. Distriktsrepresentantene
(DR) (2)
9. Tjenesterådet for AA i Norge
10 AAs servicekontor (4)
11. Intergrupper (10)
12. Landsmøte (9)
13. De tolv begreper (0)
14. Lederskap i AA
15. Anonyme alkoholikeres tolv
tradisjoner
16. Anonyme alkoholikeres tolv
trinn

Fremtid?
0. Introduksjon
Bills artikkel «AAs legacy of
Service”
Strukturoversikt
Lederskap i AA, Bills artikkel.
Trinn, tradisjoner og begreper
”Third legacy procedure” valgordning
“Why we need a conference”
Enhetserklæring,
Felleskapserklæring og
ansvarlighetserklæring?
1. AA-gruppe
2. Distriktet
3. Regionen
4. Servicekonferansen
(hovedsakelig
konferansemøtet)
5. Tjenesterådet
6. Nordisk delegat
7. Internasjonal delegat
8. Servicekontoret
9. Landsmøtet, treff og seminarer
10. Intergrupper

Konferansestrukturen,
den omvendte trekanten:

AA-gruppa (ca. 170 stk.)
Distrikt (20 stk.)
Region (5 stk.)
Servicekonferansen
Tjenesterådet

Jeg vil runde av med å lese Enhetsærklæringen.
Dette skylder vi Aas fremtid:
Å sette vår felles velferd først.
Å holde vårt fellesskap samlet.
For våre liv avhenger av enhet i AA.
Og for livene til de som kommer etter.
Jeg har klart å bryte sirkelen i min familie, men jeg vil at dette skal være her for alle som kommer
etter. Det vi gjør her er kjempeviktig. Takk skal dere ha!»
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2.
Grupperepresentanten, Morten vK
Morten (Servicekontoret):
«Jeg skal starte denne dagen med å gjøre noe som jeg kanskje bør unngå sånn ellers i livet; snakke
om noen som ikke er tilstede. Jeg skal snakke om den tjenestefunksjonen som kanskje kan komme til
å bli benevnt Grupperepresentanten, GR. Arven og utviklingen av den.
Årets konferansetema har vært «AA-gruppa – der det hele starter». Alle AA-medlemmers erfaring vil
stort sett bekrefte dette utsagnet. Det er en erfaring i den forstand at man opplever noe og lærer av
det, finner en sannhet. Slike sannheter kan være sammen er vi sterke; alle mennesker er like mye
verdt. Det er ikke nødvendigvis gruppa som sådan, men hva som manifesterer i gruppa som er viktig
for en slik erfaring. I forbindelse med enkeltindividets rehabiliteringsprosess uttales dette i vårt 2. trinn:
gjennom villigheten til å tro på noe større enn meg selv, vil jeg erfare sannheten om det hele
menneske. På gruppenivå uttales dette gjennom 2. tradisjon, den korte formen: For vårt gruppeformål
finnes bare en høyeste autoritet, en kjærlig Gud, slik som Han kan uttrykke seg i vår
gruppesamvittighet. Våre ledere er kun betrodde tjenere – de regjerer ikke. Den siste delen peker
videre rett på 1. begrep som sier: Det endelige ansvar og den høyeste myndighet for AAs
verdenstjenester bør alltid ligge i hele vårt Felleskaps kollektive samvittighet.
Hva har så dette med konferansestrukturen generelt og grupperepresentanten spesielt å gjøre? Alt!
På samme måte som individet trenger felleskap, så gjør hver enkelt AA-gruppe det samme. Det er i
møtet med den/det andre at vi i større grad kan komme til å erkjenne hvem og hva vi er. Vi kan la oss
bevege og det kan resultere i en bevegelse, en bevegelse mot en mer effektiv måte å nå det
mennesket som fremdeles lider. Det selvrefererende mennesket eller selvgode AA-gruppa står i fare
for å råtne på rot, særlig hvis fundamentet som disse røttene er forankret i, er en egenutviklet løgn.
Hvis det er slik at det er i AA-gruppa det hele starter, så er det vel egentlig oppsiktsvekkende at det i
vår konferansestruktur, slik den er beskrevet i Håndbok for AA i Norge, så nevnes ikke
Grupperepresentanten med et eneste ord. Hvis vi er enige om at denne strukturen er etablert for å
være en kommunikasjonskanal, en toveis sådan, mellom gruppene og Tjenesterådet, så er det
egentlig påfallende at denne koblingen ikke er operativ og formalisert. Noen vil kanskje fremholde at
det er en del av distriktsrepresentantenes oppgave å møte opp i gruppene for å bringe og hente
synspunkter, men de er jo ikke en del av gruppesamvittigheten i disse gruppene, de har
forhåpentligvis sine egne hjemmegrupper. På den måten får DRene en dobbeltrolle som vanskelig lar
seg fremføre med særlig bravur og det er vel heller ikke «standing ovasions» som har preget
tilbakemeldingene på denne praksisen.
En av brosjyrene som GSO har utgitt, hadde tidligere følgende tittel: Grupperepresentanten - kanskje
den viktigste jobben i AA i sin karakteristikk av denne tjenesten. Til å begynne med (1950) var det
primært en måte å velge delegater til konferansen på. Etterhvert så man at koblingen var nyttig når
man skulle formidle praktisk informasjon. I tillegg til dette innebærer konferansestrukturen
videreformidling av ideer og meninger i begge retninger, ikke bare vedtak og beslutninger. På denne
måten ser man hvordan det å dele erfaring, styrke og håp har sin plass og en verdi i hele AA.
Konferansestrukturen er ikke en teori. Når den er etablert består den av mennesker som først har stilt
seg villig til en tjeneste og som har latt seg velge, med andre ord to parter som viser hverandre tillit,
og som er knyttet sammen med ett formål. Uten denne gjensidige tilliten, med hva den innebærer av
rettigheter og forpliktelser, vil denne strukturen aldri kunne fungere eller bære frukter. Hvordan vi
forbereder oss på det som skal komme, er med andre ord viktig og kommer aller tydeligst frem i
Ansvarlighetserklæringen. Hvem vi velger til våre forskjellige tjenester er med andre ord av stor
betydning.
Begrep 2 sier at «Da AA-gruppene i 1955 bekreftet det permanente konferansecharteret for (sin)
Servicekonferanse, delegerte de dermed til konferansen hele myndigheten til å opprettholde
verdenstjenestene og gjorde Servicekonferansen til Felleskapets virkelige talerør og samvittighet…»
Jeg er overbevist om at hvis vi virkelig etterstreber et virkelig talerør (active voice) og (informert)
samvittighet (effectiv conscience), må tjenesten som Grupperepresentant løftes frem og gis innhold.
Av det følger at tjenesten bør bli beskrevet i Håndbok for AA i Norge som en del av
konferansestrukturen (nytt kapitel)
Bill W. understreket GR-tjenestens betydning på denne måten: Styrken i hele strukturen vår starter
med gruppen og den representanten som gruppen velger. Gruppereprentantens betydning kan ikke
understrekes sterkt nok.
Og til slutt: Ved å velge gruppens best kvalifiserte medlem som GR, bidrar gruppen til å sikre sin egen
fremtid og AAs fremtid som et hele.»
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3.
AA-gruppa – der det hele startet, Odd Einar V.
«Vil fortelle om min karriere i AA. Det jeg forteller her vil jeg at skal bli her.» Referent velger dermed å
ikke gjengi fremlegget.
10 min satt av til spørsmål.
Odd Einar (Tjenesterådet): Spørsmål til Kjerstis innlegg, er det tanke å lage en ny håndbok fremfor å
flikke på den gamle?
Inger (distrikt 10): Ja, i stedet for flikking og underpunkter i den ‘gamle’ håndboka, hva med å lage en
helt ny, det skjer så mye i strukturen, så å lage en ny er en god ide.
Mange nikker til dette.
Kjersti (Tjenesterådet): Det kommer ikke noe forslag til helt ny håndbok. Det som kommer som forslag
vil være en skisse til hvordan man kan gjøre det.
Ingen flere kommentarer/spørsmål fra Konferansen.

Fellesmøte. Utveksling av synspunkter så langt i saksarbeidet
Har vi en forståelse av hva vi skal inn og diskutere?

Sak 1
Gruppe 1 Pål:
Vi etterlyser en bedre begrunnelse for denne saken. Gjennomgang av telefontjenesten som den er i
dag økte forståelse. Men usikker på hva som er bakgrunnen for forslaget.
Gruppe 2 Julianne:
Er ikke denne saken tatt opp før, er vi ikke ferdig med den?
Gruppe 3 Marit:
Vi diskuterte og kom frem til at premissene for saken er litt uklare. Sub-komiteen bør komme med en
begrunnelse. Hva er kvalitet?
Gruppe 4 Ståle:
Vi brukte tid på punkt 2 i saken, telefontjenesten lokaliseres et sted i Region Øst. Hva menes, skal vi
flytte de 4 telefonene vi har til Region Øst inntil sub-komiteen har funnet en løsning?
Kjersti (Tjenesterådet): Jeg vil svare på ‘er vi ikke ferdig med dette?’ Vil minne om den forrige
konferansen hvor vi diskuterte hva kvalitet i telefontjenesten er. Tjenesterådet ga da beskjed om at de
skulle komme tilbake neste år. Vi trenger mer tid, og flere nyanser i saken, derfor kom forslaget igjen i
år.
Morten (Servicekontoret): Dagens ordning opprettholdes inntil en ny sub-komite er operativ og har
funnet sin form.

Sak 2
Gruppe 1 Pål: Alle var enige i sak og innhold og at vi forsto det, bortsett fra meg. Jeg har spørsmål
om pkt. 6. Trengs en avklaring på finansene i forhold til hva en endelig kostnad kan komme til å bli.
Gruppe 2 Julianne:
Oppgaven er god.
Gruppe 3 Marit:
Hva er samarbeid i forhold til oversettelse? Hva er vitsen med en ekstern oversetter om vi skal
overprøve dennes arbeid?
Gruppe 4 Ståle:
Gruppa er omforent, men har kommentarer til siste punkt. Kostnadene kan/vil bli høyere over noen år,
kan dette presiseres og kan kostnaden estimeres?
Odd Einar (Litteraturkomiteen i Tjenesterådet): De første elleve kapitlene koster 40 000,- med
oversetter. Senere kostnader i forhold til utforming må Morten si noe om. Det er også en kostnad å ha
sub-komiteen i arbeid, dette blir en kostnad over flere år. Avhengig hvor de bor, skal de møtes
innimellom, og fly eller annen transport skal dekkes. Vi må oversette kapittel 5 for å få godkjent
oversettelsen fra GSO. Kan ikke si noe helt detaljert om kostnadene i dag.
Morten (Servicekontoret): Den grafiske kostnaden ikke så stor. Det er en gjennomgang av det som
det skal trykkes slik at det blir riktig som vil komme til å koste.
Arnor (delegat fra Island): På Island brukte vi både proffe oversettere og ikke-proffe, og resultatet ble
at 2003-versjonen av Storboka opplevdes som dårlig, ting ble litt feil. Det kom da et forslag om at vi
skulle bli enig med litteraturansvarlige og vi stiftet en tekstkomité som skulle jobbe med dette. Vi
brukte både krefter innad i AA og fikk også hjelp fra proffe, og nå prøver vi å fikse teksten ved å jobbe
sammen.
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Charlotte (Delegat fra Danmark): Det er en ny Storbok på vei i Danmark. Oversatt av folk i AA. Det
arbeidet er ubetalt. Vi skal finne en proff til å lese korrektur. Prosessen har tatt 6-7 år.
Odd Einar (Litteraturkomiteen): Vi trenger en sub-komite, boka er den viktigste, den skal være
godkjent av Servicekonferansen og om sub-komiteen ligger under Tjenesterådet er arbeidet godkjent.

Sak 3
Gruppe 1 Pål: Vi skjønte alt.
Gruppe 2 Julianne: Skjønte saken, godtatt.
Gruppe 3 Marit: Bortfaller signering og innsending av nye grupper? Finnes det andre papirer da? Hva
gjør når man etablerer en gruppe?
Gruppe 4 Ståle: Sak ok.
Morten (Servicekontoret): Viser til punkt 10.7 i håndboka. Endring av teksten i dette punktet.

Sak 4
Gruppe 1 Pål: Ingen kommentarer.
Gruppe 2 Julianne: Hvordan blir det da. 15 a og b? Hvordan blir tallene?
Gruppe 3 Marit: Ingen kommentarer.
Gruppe 4 Ståle: Greit, burde stå noe om hvorfor dette er en sak for Servicekonferansen. Hvorfor skal
noen i andre regioner mene noe om Hedmark og Oppland sine ønsker?
Morten (Servicekontoret): Vi må bare flytte på/forskyve tallene. Denne saken er viktig for å inkludere
Fellesskapet i hvordan vi har tenkt å møtes i fremtiden, i siste ende skal vi gjøre oss klare til å ta imot
en nykommer til på best mulig måte.

Sak 5
Gruppe 1 Pål: Diskusjonen rundt saken var spennende i forhold til hvordan de ulike regionene velger
Distriktsrepresentanter, ellers forsto vi oppgaven.
Gruppe 2 Julianne: Det står ikke noe om grupperepresentanten i håndboka, hvorfor skal vi forholde
oss til det?
Gruppe 3 Marit: Vi forstår oppgaven.
Gruppe 4 Ståle: Vi forstår oppgaven. Hva er hensikten med denne stadige flikkingen i håndboka, flere
lurte på hvorfor dette skulle være en sak. Dette burde vært litt tydeligere i introen.
Godkjenning av nytt Tjenesterådsmedlem fra region Sør.
Morten (Servicekontoret): I Tjenesterådet sitter det 6 alkoholikere med en tjenestetid på 5 år, disse
velges fra en av de fem regionene (Sør, Øst, Nord, Midt, Vest). I dag skal vi ha inn et nytt medlem fra
Region Sør. Tjenesterådet i Norge velger hvem som skal sitte. Dette skjer på grunnlag av en
innstilling fra regionen, der minimum to kandidater innstilles til tjenesten, slik at Tjenesterådet kan
velge. Begge innstilte er fra Kristiansand, og Tjenesterådet har gjort sitt valg. Morten leser opp den
valgtes AA-CV. Anders (Boks 205/Region Sør) er av Tjenesterådet valgt som nytt
tjenesterådsmedlem fra etter Servicekonferansens slutt.
Har noen innsigelser mot Tjenesterådets valg? Ingen innsigelser/spørsmål fra Konferansen.

Anders er av Servicekonferansen godkjent som nytt
Tjenesterådsmedlem fra region Sør.
Anders var ikke tilstede under selve godkjennelsesprosessen.
Anders (Boks 205/Region Sør): Vet ikke hva jeg skal si. All applaus er positivt, så takk skal dere ha!
Presentasjon av kommende landsmøte i Trondheim
Heidi (distrikt 5): Ønsker oss velkommen til landsmøtet i Trondheim i mai. Invitasjon ligger på nett,
håper brosjyrene kan videreformidles ut i distrikter og grupper. Runder av med to AA-sanger til
applaus fra Konferansen. Avslutter med et sitat fra Jens Stoltenberg: det er godt å ha venner!
Presentasjon av arrangør for landsmøtet 2020, region Sør
Ove (distrikt 13): vi er så heldige at vi får lov til å arrangere dette, det blir i distrikt i
Tønsberg/Sandefjord-området. Ser frem til å se dere der neste år.

Stiftelsen Anonyme Alkoholikere i Norge – 44. Servicekonferanse 2019 Side 11

Tildeling og fastsettelse av tidspunkt for landsmøtet 2021, region Øst.
Kjersti (Tjenesterådet): Region Øst påtar seg ansvaret for Landsmøtet i 2021 om Konferansen
godkjenner dette. Ingen innvendinger.
Når skal landsmøtet være?
Siste helgen i mai har vært vanlig, er det sånn vi fortsatt skal gjøre det?
Ja sier Konferansen.

Landsmøtet 2021 satt til siste helgen i mai, 28 – 30 mai 2021.
Reiseoppgjør:
Morten (Servicekontoret): Alle tallene er inne, oppsettet sendes til alle på mail. Vi tar det nå fordi de
som ikke har et minus under ‘skyldig’ feltet skal betale dette inn på kontonummeret raskt, slik at de
som er i minus kan få utbetalt utlegg. Dette oppgjøret går utenom regnskapet til AA.
Det som gjør dette dyrere er at vi har vært her lenger på fredag enn i fjor. Reiseoppgjørsmodellen er
solidaritet i praksis.
Diskusjon rundt, og forklaring av, utregningsmodellen for innbetaling og refusjon av utlegg.
Tilsynelatende mystiske variabler kan komme av at de forskjellige delegatene har hatt forskjellige
utgifter i forhold til reise til og fra konferansen.
Kjersti introduserer, Laila takker av
Kjersti (Tjenesterådet): som ordfører har jeg fått æren av å takke av Laila, og dette blir
følelsesmessig, dette er Lailas siste konferanse. Du har betydd mye for Tjenesterådet. Du har respekt
for AA og oss, og du er direkte. Vi har på enkelte møter vandret ut på viddene, og da har Laila
kommer inn og fått oss på rett kjøl igjen. Måten konferansen er på i dag skyldes Laila. Det må være
mulighet for å kunne endre sakene, og mange har opplevd det som fornuftig. Din forståelse og den
åndelige måte å gripe an tingene på, gjør deg til en utrolig god ambassadør for AA, og du har snakket
bra om oss i mange sammenhenger. Du har vist oss toleranse og kjærlighet, tusen, tusen takk!
Overrekker deretter Laila blomster.
Stående applaus.
Laila (ikke-alkoholiker): Tusen takk for sånne ord. Jeg skal suge på dem og kose meg med dem, uten
å bli for høy på pæra. «Du må være forberedt på at du får en takk» sa Morten til meg, og så sa han at
«du kan takke for takken og du kan holde på så lenge du vil».
Takk for tilliten til å få bli med på dette. En spurte meg, hvordan ble du med i AA? Jeg gikk av med
pensjon fra jobben min i kirken. Når dere går av med pensjon mot sommeren, så tror dere at dere
bare er på ferie, men så går det opp for dere at dere ikke skal tilbake. Når jeg skjønte det så sa jeg:
«Gud, du må vise meg hva jeg skal gjøre?» Lederen av Tjenesterådet ringte samme dag, og jeg
visste hva det ville si å være barn av en alkoholiker. Alt ville vært annerledes om han hadde vært i en
AA-gruppe da.
Jeg fikk en oppgave å vandre i, fem år er akkurat passe. Jeg er takknemlig for alle jeg har møtt, og på
grunn av rotasjonsprinsippet deres blir dette ganske mange. Jeg har lært mye. Tenk å endelig komme
til et felleskap som viser en sånn åpenhet og sårbarhet som dere viser. Jeg møter mange syndere, i
teorien. Her er det en visshet om egen sårbarhet. Denne gir seg for dere utslag i alkoholisme, det gir
utslag i alle mennesker. Det er utrolig betagende å høre historiene, dere er flinke til å være personlige
og ikke private. Oppreiste mennesker er dere, oppreist fra det destruktive og satt i sammenheng med
det byggende. Morten har alltid minnet oss om vi skal hjelpe en lidende. Det har vært utrolig å høre
på, det er metoden for å forbli oppreist. Dere er med i en vinn vinn-greie, så takk for at jeg har fått
være med på det på min måte. AA må ikke gå til grunne. Når jeg nå går ut, kommer dere to inn. Jeg
er grønn av misunnelse på dere. Jeg er ikke ferdig med AA. Jeg er rundt og holder foredrag til de som
gidder å høre på. Jeg vil fortsette å tale AAs sak. Jeg er med på å ta vare på dette videre. Takk for at
jeg har fått lov til å være en del av dere. Takk!
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Åpent forum
Spørsmål, presentere synspunkt, eller generelle oppfatninger.
Trond (distrikt 20): Dette er ingen stor sak, men tre grupper i distriktet mitt har, uavhengig av
hverandre, har tatt opp dette med meg. De liker ikke ordet «sub» i betegnelsen sub-komité. Hvorfor
ikke bruke ordet «under», og kalle det en underkomité?
Ståle (Distrikt 20): Kommentar eller ønske som går på kommunikasjon fra Tjenesterådet, både i
forhold til skriv og saker til Servicekonferansen. Kan Tjenesterådet forsøke å være tydeligere på
bakgrunn, intensjon og hva ønsker vi å oppnå med sakene som presenteres? Et eksempel er skrivet
gruppene fikk om intervju av oldtimere, der innholdet kan tolkes på flere måter. Vi kunne ønske oss
en større tydelighet i den skriftlige kommunikasjonen, dette for å skape større klarhet for dem som
ikke er dypt med i AAs indre liv.
Vi må tenke på at mange mottakere av dette er ikke så inne i dette som oss, og de trenger en
påminnelse på hvor saken kommer fra. Ikke ta for gitt at alle følger grundig med hele tiden.
Odd Einar (Tjenesterådet): Jeg har en utfordring. Jeg var på World Service Meeting for tre år siden og
i Durban i fjor. Durban er en indisk bosetting der folk startet som jordbrukere og bygd opp et indisk
samfunn i Sør-Afrika. Det er industri, mye lediggang og kriminalitet. Men måten vi ble tatt imot på,
hvordan AA i Durban tok seg av dem som kom og tok oss med på AA-møter var helt fantastisk. En
opplevelse for livet! I New York ble det vedtatt hvor neste World Service Meeting skulle bli holdt, og
der ble jeg spurt: Hvorfor har ikke Norge søkt om å holde? Det er så enkelt som at GSO kommer
over, inspiserer lokasjonen og tar seg av hele arrangementet. Jeg utfordrer herved AA i Norge, skal vi
neste år melde inn Norge som kandidat for dette?
Marit (distrikt 5): Takkebrev for penger kommer ofte, og takkene står også i Boks 205. Skal vi spare litt
på utgifter til porto?
Randi (ikke-alkoholiker): Glemte å si noe til Laila, jeg oppfatter at vi har en arv i AA, men fy søren for
en arv vi to nye har for å følge Laila. Jeg har hørt så mye skryt om deg Laila. Du har åpnet for at vi
kan snakke med deg og møte deg, og det trenger jeg. For en infoflyt, jeg har ikke opplevd maken. Jeg
spør masse, og bærer over med det. Det er viktig. Jeg vet ennå ikke hva jeg skal gjøre her. Vi skal
komme litt på vei med å få hjulpet ved å snakke med Laila. Jeg blir rørt av dere. Trodde det skulle
være litt kamp eller diskusjon her. Men det er så rolig. Stemningen er så god her. Rolig, dere er så
snille mot hverandre. Dere er gode og tålmodige. Jeg er en som er vant til å sloss litt for å få
synspunkter frem. Her kommer jeg til å lære mye. Tusen takk!
Kristine (Tjenesterådet): Slutter meg til alt som er sagt om Laila og vi kommer til å savne deg.
Jeg kom frem for å si noe jeg har tenkt på en stund. Det gjelder landsmøtet, vi har det hvert år, og jeg
har hørt rundt omkring at mange synes det er så dyrt å dra på landsmøtet. Ønsker tilbake til sånn det
var før hvor man kunne velge flere alternative overnattinger som var billigere. Synes at et landsmøte
skal være fullt av folk. At arrangører tenker litt på det.
Runder av åpent forum da det ikke foreligger flere med innspill.
Avslutning – Sinnsrobønnen

Åpent AA-møte
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Søndag 7. april
Felles diskusjon med påfølgende konklusjon som vil gi føringer for Tjenesterådets arbeid det
kommende året.

SAK 1 Landsdekkende telefon
Gruppe 1 Pål:
Alle i gruppa sa noe om hvordan de enkelte gruppene reagerte på saken. Litt bredde i meningene.
Inntrykket var at det store flertallet hadde ingen store meninger om dette, men de som hadde
meninger sa at dette var et godt forslag. Gjengs forståelse for at denne tjenesten var viktig for
gruppene og AA i Norge.
Gruppe 2 Julianne:
Vi tok en runde slik at alle gruppenes synspunkter kunne komme frem, og det er enighet om forslag
men med et ønske om å kalle det AA Opplysningstelefon. Viktig å sikre kvalitet på svarene. Ta med at
nåværende løsning står inntil ny løsning er på plass.
Gruppe 3 Ove:
Gjennomgang som de to foregående gruppene. Uenighet i starten, men til slutt enighet om å beholde
ordning slik den er i dag. Vi er mot forslaget, og ønsker at alle grupper som vil skal ha muligheten til å
ta denne tjenesten. Sikre fungerende og gode teknologiske løsninger, og sikre oppdatert kontroll på
telefonlistene.
Gruppe 4 Ståle:
Er for forslaget men ønsker sortering av sakspunktene. Nytt punkt 1: Dagens ordning opprettholdes
inntil ny ordning er på plass. Flere i gruppa tenker at ordet underkomité lyder mer naturlig enn
subkomité. Slett punkt 2, komiteen kan finne en løsning på dette som ikke har med region å gjøre.
Stående punkt 1 blir da punkt 2.
Kommentarer fra Konferansen:
Anders (Boks 205): I innledningen til saken står det kvalitet fremfor kvantitet, dette er et problem som
foreslås løst med sentralisering. Det er en litt for enkel konklusjon, mitt inntrykk gjennom tjeneste over
flere år er at noen ringer for å få vite om møtetid, de andre som ringer vil snakke, de vil ikke vente at
noen andre som skal ringe opp igjen. Av og til ringer jeg dem opp straks etterpå fra min egen telefon.
Redd for at dette kan ende opp med å bli en byråkratisk løsning som skaper avstand mellom innringer
og AAs løsning. Hvordan kan vi forbedre nåværende ordning? Opplæring regionalt for eksempel? Og
hva med noen nye telefoner som ikke er elendige? Synes ikke vi skal vrake en god løsning direkte.
Sharam (ikke-alkoholiker): Jeg hører to forskjellige oppgaver i telefonen. Hva er det man skal gjøre i
tjenesten? Er det en opplysningsoppgave eller en alkoholiker-til-alkoholikersamtale?
Morten (Servicekontoret): Det er en grunn til at denne saken er en gjenganger tredje år på rad på
Servicekonferansen. Virkeligheten er langt unna idealet for landsdekkende telefon. For det første, for
dem som regelmessig har telefonen, så er det er meningsfull tjeneste. Men, vi må huske at det er et
mindretall av gruppene i landet som ønsker å ta denne tjenesten. Jeg kan ikke bygge kunnskapen om
telefonen på det dere sier nå, jeg må bygge det på dem som melder seg til tjenesten. Servicekontoret
får tilbakemeldinger på hvordan tjenesten utføres. At ingen tar telefonen når den ringer - eller at den
blir tatt av barn. At det ikke blir ringt tilbake til innringer, og at Servicekontoret ikke aner noe om
gruppene. Vi kan ikke gå for det gode, vi må gå for det beste.
Randi (ikke-alkoholiker): Jeg tenker det må være et viktig grep for å få fler i tale. Avgrunn mellom
ideal og virkelighet, kan Morten gi en forklaring av idealet?
Odd Einar (Tjenesterådet): Vi må ta stilling til saken nå, vi kan ikke vente. En underkomite må se på
hvordan dette kan bli bedre.
Kjersti (Tjenesterådet): Dagens ordning forblir inntil ny løsning er på plass. En tanke er å opprette et
korps som er villige til å ta tjenesten. Jeg har selv erfaring med telefonen, blant annet at mitt
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telefonnummer har blitt gitt til innringer slik at de har ringt meg direkte, sånn skal det ikke være.
Realiteten i dag er at når man sender ut telefonene til gruppene er det ikke alltid jobben blir gjort som
forventet.
Morten (Servicekontoret): Anders beskrev idealet godt. Den som tar telefonen må ha en forståelse for
at det mennesket som ringer inn må bli møtt på en spesifikk måte, dette er øyeblikket man har
mannet seg opp til å ringe. Det er viktig at den som tar telefonen greier å forholde seg praktisk til
dette, og at man skjønner den rollen man har, og kan levere en kvalitet i tjenesten. De som har bedt
om at tjenesten skal opprettholdes slik den er i dag, må utføre den på tilfredsstillende vis.
Heidi (distrikt 5): Enig i alt som blir sagt. Tjenesten må være profesjonell. Vi må sørge for at det er
noen få som tar telefonen. Jobben må skje i gruppene og sørge for at tolvtrinnslista er oppdatert. De
som står på lista må være i stand til, og ha anledning til å ta tjenesten.
Sharam (ikke-alkoholiker): Da forstår jeg bedre, oppgaven er altså samtalen mellom alkoholikere. All
psykologi sier at første kontakten er den viktigste, de første fem ti minutter er kritisk. Dette betyr, den
samtalen må bli kvalitetssikret.
Kjersti (distrikt 20): Jeg tenker på det som står, at kvaliteten skal være det avgjørende, og at det er
dette som skal være fokus - ikke at alle gruppene skal ha telefonen. I Oslo så var det 50/50 i forhold til
forslaget her. Som betrodd tjener så mener jeg utifra det jeg hører har fullmakt til å gi en underkomité
myndighet til å lage et opplegg som sikrer kvaliteten.
Anders (Boks 205): Hva er poenget med telefonen? Vi lever i en annen tid i dag, flere kan få
opplysninger overalt. Kanskje vi skal dreie dette mot et sted å få direkte hjelp fremfor opplysninger?
Siv (Tjenesterådet): Det er fint med en underkomité, men det viktigste er at alle setter seg på
tolvtrinnslista, slik at innringer når frem. Hvis en underkomité kan ta ansvar for denne telefonen så tror
jeg det er det beste.
Kjersti (Tjenesterådet): Jeg skal forsøke å konkludere litt. Det virker som om man ønsker en
underkomité som jobber med dette, og at de skal få lov til å arbeide med hvordan vi kan organisere
dette på en god måte. Vi beholder dagens ordning. Det er hver enkelt AA-gruppe sin jobb å holde
tolvtrinnslistene sine oppdatert. Distriktsrepresentantene kan jobbe opp mot gruppene for å sikre
kvalitet der.
Det en gruppe som er mot forslaget, de tre andre er for at det skal dannes en ny løsning. Dagens
ordning beholdes inntil den nye er på plass.
Saken omarbeidet etter tilbakemelding fra gruppene:
1. Leder av IK-komiteen oppretter en sub-komité som så utarbeider den nye organiseringen.
2. Foreløpig beholdes dagens teknologi ved bruk av våre fire mobiltelefoner, og åpningstider
forblir de
sammen.
3. Sub-komitéen utfører tjenesten og sørger for opplæring.
4. Rotasjonsprinsippet bør ivaretas både nå det gjelder lokalisering og deltakelse i komitéen.
5. Sub-komité erstattes med underkomité.
Pål (distrikt 19): Betyr dette at sub-komitéen skal sette opp et forslag, eller godkjenner vi når arbeidet
er klart?
Odd Einar (Tjenesterådet): Det Pål sette fingeren på er vesentlig. Godkjenner vi nå at sub-komitéen
ferdigstiller et arbeid?
Kjersti (Tjenesterådet): Sub-komitéen er en underkomité til IK-komitéen, og forslaget denne subkomitéen kommer med godkjennes av Tjenesterådet og går ikke gjennom Servicekonferansen.
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Kjersti (distrikt 20): Saken har vært oppe her tre år på rad, det holder.
Avstemming om Konferansen kan gi sin tilslutning til dette. Ingen innvendinger eller flere
kommentarer til saken. Forslag akseptert med akklamasjon.

Sak vedr. Landsdekkende telefon godkjent av Servicekonferansen.

SAK 2 Ny oversettelse av Anonyme Alkoholikere, «Storboka»
Gruppe 1 Pål:
Enig i at boka trenger oversettelse, men det var noe med utformingen av forslaget. Vi har ulik
bakgrunn. Noen er flinke med ord når de leser storboka. Forslaget kunne hatt en bedre forklaring,
med eksempler.
Gruppe 2 Julianne:
Støtter forslaget. Flytte punkt 1 opp til ‘Mål’. Sikre en ivaretakelse av hele prosessen. Bruke fotnoter,
føre til den opprinnelige, gamle oversettelsen. Viktig at boka er leselig for alle. Slippe flikking og
endring hele tiden.
Gruppe 3 Ove:
Mener det ikke er nødvendig med nyoversettelse nå. Litteraturkomiteen kan komme med forslag til
eventuelle endringer. Ønsker ingen profesjonell oversetter.
Gruppe 4 Ståle:
Diskusjon i gruppa, vi støtter forslaget. Kommentarer: Punkt 1 i saken flyttes opp som et ‘Mål’. Punkt
3: tilføye dette punktet noe om kvalitetssikring. Punkt 6: stryk siste setning.
Kommentarer fra Konferansen:
Kjersti (distrikt 20): Jeg har en opplevelse av at en gruppe ikke var helt samlet, så det blir feil å si at
alle var enige. Det ble nevnt på konferansen i fjor at det var under utarbeiding, på planleggingsstadiet
men ikke avklart, og er også nevnt i Litteraturkomitéens årsrapport. Tilbakemeldingene fra gruppene i
mitt distrikt var «hvorfor?», Hvorfor endre på en gammel bok som har fått oss edru?». Boka er hellig
for mange medlemmer, den har gjort at de lever. Jeg tenker at tiden ikke er moden, at flere grupper er
nødt til å stå bak en oversettelse og få en bedre forståelse for hvorfor en oversettelse er nødvendig.
Det er ingen begrunnelse i saksforslaget og eksempler mangler. Jeg er heldig å ha fått vite hva
forslaget skyldes, men den forståelsen er ikke utbredt i mitt distrikt. Forslaget må sendes tilbake og
bearbeides mer.
Morten (Servicekontoret): Som mange andre ting i AA så er det få ting som skjer fort, og det er bra.
Mange har etterspurt eksempler på hvor det er feiloversettelser i boka. Det er en grei måte å gå inn i
det på, men kan ikke gi en full forståelse for hvorfor en oversettelse er nødvendig. Vi må prøve å se
hva den røde tråden i Storboka er, og hvordan dette gradvis har blitt forkludret mer og mer sett i
forhold til originalen. Hva er det Storboka prøver å fortelle den fortvilte personen som leser boka? Er
ikke forståelsen for dette tilstede, ser man heller ikke nytteverdien ved en full nyoversettelse.
Sveinung (distrikt 14): På distriktsmøtet i Kongsberg kom det grupperepresentanter som ville at vi
skulle oversette Storboka på nytt. Jeg har ikke lest den amerikanske utgaven, men de som har lest
den synes dagens omskrivning er dårlig.
Randi (ikke-alkoholiker): Refererer til Laila, da hun også oversetter Bibelen. Man må gå tilbake til
kilden, der det hele startet. Er det slik at den originale hovedutgaven og vår nåværende har noen
ulikheter, holder det vel å korrigere de begrepene som det er noe feil med.
Kjersti (Tjenesterådet): Selve grunnteksten i USA er lik som i Storbokas første utgave, men de
personlige historiene endres. Vi må minne oss selv på den Servicekonferansen hvor vi gikk gjennom
dette. Det er distriktsrepresentantenes jobb å gi denne informasjonen videre for å skape større
forståelse ute. Det er gjort forsøk på å endre ting i Storboka, usikker på om dette er til det bedre. Tror
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det er best å få en helt ny oversettelse som er nærmest mulig originalen.
Kristine (Tjenesterådet): Synes vi skal stryke setningen «En nyoversettelse av hele boken beregnes til
150000 eks. mva.», siden vi nå ikke skal oversette hele boka, men snakker om de 11 første kapitlene.
Anders (Boks 205): Når det gjelder helligheten til nåværende Storbok har den vært endret hele 7
ganger. Den første oversettelsen fra 1957 er etter min mening den beste. Den profesjonelle
oversettelsen er den vi har flikket på siden.
Trond (distrikt 20): jeg er enig at vi skal stryke den setningen «En nyoversettelse av hele boken
beregnes til 150000 eks. mva.»
Kjersti (Tjenesterådet): Vi holder oss til sak, og det er de 5 punktene i saken vi diskuterer, enten
aksepterer Konferansen saken, ellers må den avvises.
Saken omarbeidet etter tilbakemelding fra gruppene, leses av Morten (Servicekontoret):
1. Oversettelsen av del I (til og med kapittel 11 og relevante forord og tillegg) kjøpes av en
profesjonell oversetter i AA.
2. Arbeidet organiseres av en subkomité under Litteraturkomitéen i samarbeid med
oversetteren. Dette vil innebære en kvalitetssikring av den foreliggende oversettelsen.
3. Utgangspunktet er siste amerikanske utgave av Anonyme Alkoholikere.
4. Tjenesterådet innhenter nødvendige tillatelser og godkjenninger fra AAWS, Inc. Og foretar
den endelige godkjenningen på vegne av AA i Norge i henhold til sin fullmakt.
5. Konto 7120, Litteraturkomitéen økes med kr. 40 000 i budsjettet for 2019. De endelige
kostnadene vil øke på grunn av komitéarbeid og grafisk utforming.
Arve (møteleder) spør:
Er forslag til vedtak klart for alle? Ingen kommentarer.
Har Konferansen innsigelser til forslag for vedtak slik det foreligger nå?
4 hender i været.
Hva er innsigelsene? (Stemmeregler presiseres, konklusjon gjøres med 2/3 flertall)
Ove (distrikt 13): Vi diskuterte dette i vårt distrikt, gruppene synes det var unødvendig. Vi har lite
penger, hvorfor skal vi oversette en bok som fungerer? For å bringe budskapet videre kan vi da bruke
pengene på en annen og bedre måte?
Marit (distrikt 11): Kostnadene er for store sier gruppene i mitt distrikt, det er jo en fadder som jobber
med deg gjennom boka som kan gi økt forståelse for innholdet i boka.
Randi (ikke-alkoholiker): Saken oppleves velbegrunnet i min gruppe, jeg støtter dette.
Trond (distrikt 20): Et flertall av gruppene i mitt distrikt stemte nei, de hadde innsigelser på det
økonomiske (hvorfor var 150 000,- med i teksten om det ikke var relevant, dette skapte et
usikkerhetsmoment). Mange av de ordene som er feiloversatt i Storboka har likevel gjort meg og
mange andre edru. Vil en ny oversettelse bli bedre mottatt enn de forrige?
Kjersti (distrikt 20): Jeg er enig, vi må ha en bredere tilslutning enn vi har nå. Gruppene er det
høyeste organet.
Anders (Boks 205): De 4 distriktene i min region var mot oversettelsen. Vi må få boka i harmoni med
originalen, hvordan gjør vi det? Dette tror jeg vi kan rydde i uten en full ny oversettelse.
Beate (distrikt 5): Er det lov å stemme blankt?
Morten (Servicekontoret): Vi er ikke her for å stemme blankt, vi er her for å ha en mening.
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Håndsopprekking ved de stemmeberettigede gjennomføres.
De som støtter saken: 17
De som er mot:13
Det er ikke 2/3 støtte for saken.
Morten (Servicekontoret): Dette er et utrykk for at det ikke er enhet. Dette er således en anbefaling
som bør sees videre på i Konferansestrukturen.

Sak. vedr. nyoversettelse av Storboka: Servicekonferansen har derved ikke
konkludert med at Tjenesterådet skal igangsette en nyoversettelse av Storboka.

SAK 3 Håndboksendring, De seks punkter pkt. 4
Gruppe 1 Pål:
Forståelse for endringen. fem grupper ga tilbakemelding, fire av disse støttet forslaget. En gruppe
mente det var enkelt å forholde seg til de 6 punkter. En fjerning av punktene vil medføre en logisk
endring i Punkt 10.7 i håndboka. For forslaget.
Gruppe 2 Julianne:
Enighet om at dette kunne tas bort, men vil nevne at en gruppe i distrikt 16 var mot.
Gruppe 3 Ove:
Enig i forslaget, men vil nevne at det er lett å forstå det som står der. Skal ikke nye grupper lenge
signere på noe?
Gruppe 4 Ståle:
Gruppa er for forslaget. Følgende tekst legges til som innlending: 3.Tradisjon lang form og 12.
begrep. 6 garanti sier hva en AA-gruppe er. Punkt 10.7 Endrer navn til: Registrering av AA grupper:
AA grupper kan registrere seg og sine møter gjennom AAs Servicekontor. Husk å endre hjemmesiden
til AA, der står det noe om dette i dag.
Kommentarer fra Konferansen:
Marit (distrikt 11): Mitt distrikt var for en endring, men MED de seks punktene i tillegg.
Randi (ikke-alkoholiker): Jeg som ikke-alkoholiker fant de seks punktene lett forståelige, mens det det
endres til er meget komplisert.
Morten (Servicekontoret): Om de 6 punktene inneholder en feil som ikke er i tråd i tradisjonene våre,
så må dette forumet gjøre noe med det. Punkt 3. sier «Gruppens fremste formål er å hjelpe
alkoholikere til å komme seg ved hjelp av AAs tolv foreslåtte trinn.» Det står ikke dette i 3. Tradisjon,
det er med andre ord lagt inn en føring i punktene som ikke er tradisjonstro. Dette synes jeg vi skal ta
på alvor.
Kjersti (Tjenesterådet): For å gjøre en oppsummering, vi må gjøre om 10.7 i henhold til en eventuell
endring. Saken står, skal vi beholde de seks punkter eller ikke?
Arve (møteleder): Er det klart for alle hva vi skal ta stilling til? Har Konferansen innvendinger mot
forslaget slik det står nå? Ingen innvendinger.

Sak vedr. Håndboksendring (De seks punkter) godkjent av Servicekonferansen.
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SAK 4 Håndboksendring, Distrikt 15 vil deles i to, Oppland og Hedmark
Gruppe 1 Pål: For.
Gruppe 2 Julianne: For
Gruppe 3 Ove: For
Gruppe 4 Ståle: For
Arve (møteleder): Har Konferansen innvendinger? Ingen innvendinger.

Sak vedr. deling av Distrikt 15 godkjent av Servicekonferansen.

SAK 5 Håndboksendring.
1. Kapittel 8 får ny overskrift og nytt underpunkt.
2. Omforming av kapitel 9 og forsyvning av etterfølgende kapitler.
Gruppe 1 Pål:
Enig. Har en kommentar, i gruppene hvor trekanten var tegnet og forklart var dette forslaget lett å
godta. Lett å snakke inn når folk forstår. For å få stabilitet trenger vi enhet i trekanten.
Gruppe 2 Julianne:
Enig i endringen og regner med det kommer inn nye avsnitt om region og distrikt slik at dette også
beskrives i håndboka.
Gruppe 3 Ove:
Enig i dette.
Gruppe 4 Ståle:
Enig.
Kommentarer fra Konferansen:
Kjersti (distrikt 20): Det er mange grupper i distrikt 20 og mange meninger, og varierende forståelse
for strukturen i AA. Jeg har ikke alle gruppene med meg, men som betrodd tjener med forståelse for
strukturen er jeg enig i endringen.
Kjersti (Tjenesterådet): Dette er ikke en ny struktur, det er en aktivisering av strukturen slik den skal
fungere.
Marit (distrikt 11): Kunne vi ha fått oversendt det du presenterte i går Kjersti, så er det lettere å
presentere og forklare for gruppa?
Arve (møteleder): Har Konferansen noen innsigelser? Ingen innsigelser.

Sak vedr. Håndboksendring av kapitel 8 og 9 godkjent av Servicekonferansen.
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Presentasjon og godkjennelse av budsjett 2019
Morten (Servicekontoret) presenterer budsjettet. Det er et optimistisk budsjett. Vil påminne
Fellesskapet om at 7. Tradisjon er viktig og betydningen av hvordan delegatene melder tilbake fra
Servicekonferansen til gruppene. Det koster penger å holde konferansen i gang. At det er nødvendig
for vårt fremste formål. Ville AA vært likt om det ikke var et Tjenenesteråd og et Servicekontor?
Kommer den personen inn i AA fordi det finnes en nettside, fordi det utføres SI-arbeid, fordi det finnes
bøker? Fordi noen har holdt informasjonsprogram for legestudenter eller seminarer for
sykepleierstudenter? Sånn at de kunne si ifra til en alkoholiker om at det finnes en løsning. Da sier
Bill: «er det sånn, så skal vi gjøre det!» Men, gjør vi det, så koster det penger, og det må vi fortelle
gruppene der ute.
Det beregnes en liten økning i budsjettet fra i fjor både i forhold til 7. Tradisjon og litteratursalg.
Noen spørsmål til budsjettet? Godkjenner Konferansen budsjettet for 2019?
Ingen spørsmål/kommentarer fra Konferansen.

Konferansen godkjenner budsjettet for 2019.

Valg av hovedtema for Servicekonferansen 2020
Forslag til tema:
Forslag 1: Å være en del av det hele – AA Norge og verden.
Ståle (distrikt 20): det er en av gruppene i distrikt 20 som har sendt inn dette forslaget. De ønsker
fortsatt fokus på viktigheten av strukturen, og øke forståelsen av å være en del av noe større.
Forslag 2: Tjenestevillighet – takknemlighet i praksis.
Trond (distrikt 20): Forslaget kommer fra Fredagslunsjen i distrikt 20. Det er tjenestevillighet, men vi
ønsker fokus på hvordan vi kan sikre tjenestevillighet. Å være i forkant av et problem som kan bli
større.
Forslag 3: Kjærlighet til AA.
Sveinung (distrikt 14): Vi snakket om temaer på distriktsmøtet. Det som menes er alt vi har fått i årene
vi har vært edru. Jeg stiller meg villig til å gjøre tjeneste av kjærlighet til AA for å gi videre det jeg har
fått.
Forslag 4: Grupperepresentanten - AAs viktigste tjeneste?
Morten (Servicekontoret): Gruppen viser i praksis gjennom grupperepresentanten at den er en del av
AA som et hele, og har en forståelse for konferansestrukturen.
Forslag 5: Hvordan beholde arven vår?
Beate (distrikt 5): Hvordan skal vi klare å beholde medlemmene våre, og det er i praksis det samme
som arven.
Randi (ikke-alkoholiker): Jeg har erfart at strukturen er viktig, jeg etterlyser litt innhold, hvordan kan
arven forvaltes og forrentes? Hvis alkoholikeren ikke blir møtt, så stikker han av.
Hvordan kan vi generere nysgjerrighet?
Forslag 6: Arven vår.
Beate (distrikt 5): Det er så viktig fordi det er enklere enn forrige forslag, men samtidig større og
bredere, og kan favne over mer.
Forslag 7: Informert gruppesamvittighet – enhet i AA.
Pål (distrikt 19): Jeg hørte noen gullord i gruppearbeidet: «for å få stabilitet trenger vi enhet i trekanten
vår». Det er viktig at gruppene kan gjøre informerte valg før de handler.
Forslag 8: Grupperepresentanten – limet i AA
Kjersti (distrikt 20): Ligner mye på begrunnelse for forslag 4. Vil også si i forhold til foregående tema,
dette er som om vi går innover i AA, ned i detalj for å binde sammen de ulike nivåene i
konferansestrukturen. Trekanten er på hodet, når man får en godt fungerende grupperepresentant.
Arve (møteleder): Vi skal stemme ut forslag. De som får færrest stemmer går ut. Skal vi samle noen
av forslagene som ligner på hverandre?
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Kjersti (distrikt 20) trekker forslag 8 da dette ligner mye på forslag 4.
Forslag 2 og 3 bakes sammen etter kort debatt: Tjenestevillighet – kjærlighet til AA i praksis. Kort
diskusjon om forslag 5 og 6 skal samles, men dette gjøres da meningen i disse to oppleves litt
forskjellig.
Stemmerundene så slik ut:
0 stemmer til forslag 1:
5 stemmer til forslag 2:
13 stemmer til forslag 3:
9 stemmer til forslag 4:
1 stemme til forslag 5:
2 stemmer til forslag 6:

Å være en del av det hele – AA Norge og verden
Tjenestevillighet – Kjærlighet til AA i praksis
Grupperepresentanten - AAs viktigste tjeneste?
Hvordan beholde arven vår?
Arven vår
Informert gruppesamvittighet – enhet i AA

6 stemmer til forslag 2:
13 stemmer til forslag 3:
9 stemmer til forslag 4:
2 stemmer til forslag 6:

Tjenestevillighet – Kjærlighet til AA i praksis
Grupperepresentanten - AAs viktigste tjeneste?
Hvordan beholde arven vår?
Informert gruppesamvittighet – enhet i AA

6 stemmer til forslag 2:
15 stemmer til forslag 3:
9 stemmer til forslag 4:

Tjenestevillighet – Kjærlighet til AA i praksis
Grupperepresentanten - AAs viktigste tjeneste?
Hvordan beholde arven vår?

18 stemmer til forslag 3:
Grupperepresentanten - AAs viktigste tjeneste?
12 stemmer til forslag 4:
Hvordan beholde arven vår?
Dermed blir det loddtrekning fordi Konferansen kun kan vedta ting på 2/3 flertall for en sak, Charlotte
(delegat Danmark) trekker.

Tema for neste konferanse er: Hvordan beholde arven vår?
Tone (distrikt 18): Nå som vi har valgt tema, hvor stor vekt har temaet i Konferansen?
Kjersti (Tjenesterådet): Det er fellesskapet som gir innhold til temaet. Distriktsrepresentantene
informerer om dette ut i gruppene, tenker på dette når man sender inn saker til neste Konferanse for å
holde på temaet. Tjenesterådet har det som tema kommende år, Landsmøtet har det også.
Randi (ikke-alkoholiker): Har en kommentar, sidemannen mener dette er urettferdig da det var flest
stemmer på forslag3. Grupperepresentanten er jo viktig i forhold til å beholde arven. Kan man bake
dem sammen?
Morten (Servicekontoret): Selve poenget med reglene rundt valgordningen er jo at ingen skal gå
herfra sure. En kjærlig Gud har uttalt seg gjennom vår gruppesamvittighet, denne gang i form av en
loddtrekning. Gruppene fyller dette temaet med innhold.
Valg av møteleder for Servicekonferansen 2020
6 kandidater roterer ut av vervene sine og dermed konferansen: Heidi (distrikt 5), Ove (distrikt 13),
Julianne (distrikt 16), Grete (distrikt 17), Pål (distrikt 19) og Ståle (distrikt 20).
Er det noen som ønsker å ikke velges til vervet neste år? Grete (distrikt 17): ønsker ikke å stille.
Skriftlig avstemning.

Konferansen velger Julianne (distrikt 16) som møteleder for Servicekonferansen
2020. Ståle (distrikt 20) er vara for henne.
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Avskjedshilsninger (De som roterer ut av tjeneste og utenlandske delegater)
Heidi (distrikt 5): Jeg er glad for at jeg ikke skal ta over arven etter Arve (møteleder) neste år. Men jeg
har lært i AA, at om AA spør, så sier jeg ja til tilliten og tjenesten. Jeg kom inn som
distriktsrepresentant rett før konferansen i fjor, da to distriktsrepresentanter hadde hoppet av. Det er
mye annet jeg kan gjøre for AA, i gruppen min og på andre arenaer. Takker for opplevelsen. En
annen Heidi sa engang at ‘hun bøyer seg i hatten.’ Det gjør jeg også, for hvor mye arbeid frivillig som
blir lagt ned for å holde AA levende. Det som blir gjort av Tjenesterådet er helt fantastisk, og alt
arbeidet til alle de andre. Takk for meg, vi sees på landsmøtet!
Ove (distrikt 13): Jeg vil sende en takk til Bill og Bob som har gjort det mulig å kunne stå her i et så
velfungerende fellesskap. Jeg har vært distriktsrepresentant i tre år, og på denne konferansen i to år,
og det jeg sitter igjen med stor respekt for er alt arbeidet Tjenesterådet legger ned. Dette formidler jeg
ut, for dette er det viktig at gruppene ser. Det vil jeg fortsette å formidle - fokusen på dette, og at
Servicekonferansen er en nødvendig og viktig del av strukturen vår. Jeg har lært mye, og truffet nye
fine folk. Takk for meg!
Julianne (distrikt 16): Synes det er trist å gå av, men glad fro at jeg får være med ennå et år som
møteleder. Gleder meg til å se dere alle sammen igjen neste år. Har fått fin læring disse tre årene.
Har fått klarhet i løpet av disse tre årene for jeg hadde ikke så veldig perspektiv på hva AA i Norge
var. Det vi har her nede er luksus, sammenlignet med for eksempel Finnmark hvor de bare er to. Takk
for alt dere har lært meg. Tjenesterådet er kjempeflinke, og Morten og Anne-Lise, jeg synes Arve
(møteleder) har gjort en god jobb, jeg skal gjøre så godt jeg kan neste år.
Grete (distrikt 17): Er takknemlig for å ha fått lov til å være med. Når de spurte var jeg på et kurs for
nye distriktsrepresentanter, og jeg skjønte ingenting. Nå har jeg vært med tre år på tre konferanser og
det begynner å lysne litt. Vi har fått grupperepresentanter og distriktsmøter, og jeg forstår mer av
strukturen. Og det har vært fint å treffe så mange bra folk. Jeg tar med mye bra tilbake til gruppene.
Jeg har fått noen nye idéer, kanskje vi kan bli bedre i vart distrikt i forhold til samarbeid og SI-arbeid.
Takk for meg!
Pål (distrikt 19): Jeg har lett for å bli rørt, så jeg skal holde dette på saklig nivå. Bill og Bob. Det
fantastiske der er det tredje medlemmet, hvor de to oppsøkte ham og ville ha ham med. Så ble jeg
med. Og ble distriktsrepresentant. Og jeg har vært vara, så jeg har vært her 4 ganger. Det er helt sjef.
For det er jeg veldig glad. Jeg har blitt glad i dere alle sammen. Det er fint for jeg liker den følelsen.
Takk!
Ståle (distrikt 20): Det har vært to år som distriktsrepresentant i Oslo, veldig lærerike og fine år.
Rullerer ut nå så vi får en god rotasjon i Oslo. Fint å få ha vært med på dette, og ha lært så mye
sammen med dere. Jeg kjenner her på denne Servicekonferansen at det er enhet i AA. Vi trenger
ikke være enig, men målet er 5. tradisjon, og vi arbeider alle med de beste intensjoner for den lidende
alkoholiker og for fellesskap. Å ha erfart og kjent på dette er veldig fint. Her var det enhet, vi jobbet
sammen, dro veksler på hverandre og fikk lærdom om hvordan vi kan jobbe sammen. Det er
fantastisk å være med i fellesskapet, jeg gleder meg til landsmøter og høstseminar - dette er viktig og
meningsfylt. Livet har fått en ny dimensjon. Takk!
Arnor (delegat Island): Satt og tenkte at alle her er så hyggelige, det er så god stemning her, og dette
er i stor kontrast til noen Servicekonferanser på Island. Folk hisser seg opp fordi de aldri har hørt om
temaene som tas opp før, og er kritiske til alt som ligner politikk. Jeg prøver ikke å være morsom her.
Jeg har hørt at det ikke alltid har vært så hyggelig på Servicekonferanser her i Norge heller. Jeg
opplever at det har vært en enhet her nå, at alle jobber mot et mål, det samme målet. Ikke alle er
enige om hvordan de skal komme dit, men at vi er enige om målet. Dette har vi lært på den
vanskelige måten på Island, og jeg tror at hvis vi snakker med hverandre, kan vi finne løsninger på
alle slags problemer. Kommunikasjon er viktig. Takk for meg!
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Charlotte (delegat Danmark): Mange takk for å ha fått være med her, inspirerende og deilig, store
likheter og forskjeller på AA-praksis i våre to land. Vi har på tross av vårt lands størrelse dobbelt så
mange som dere på Servicekonferansen. Dette er mer intimt. Fint å oppleve hvordan ikkealkoholikere også er med i service, dette har gitt meg inspirasjon. Riktig mange takk for meg!
Morten (Servicekontoret):
Jeg vil takke en person som vi kanskje glemmer å takke i Servicekonferansen, referenten Yvonne
som lager referatet fra konferansen, det er et omfattende arbeid.
Distriktsrepresentantperioden er ut juni, deres etterfølgere skal også sikres slik at distriktet
opprettholder kontinuitet via dere. Kom i gang med valgprosedyrer, få på plass ny
distriktsrepresentant og vara. Vi vil aldri være sammen på denne måten igjen. Vi sees!
Avskjedsord ved ordfører
Kjersti (ordfører i Tjenesterådet):
«For meg så handler det å møtes om det åndelige i AA. Det utrykkes i det som ligger mellom oss. Det
jeg opplever her på konferansen er åpenhet og tillit, som også er en trygghet. Behandling av sakene i
dag er et godt utrykk for gruppesamvittighet. Storbok-saken er et godt eksempel. Det så ut som om
det var stor enighet, men så lyttet vi til mindretallet, fordi det er en uenighet. Dermed legger
Servicekonferansen saken til side. Dette er et utrykk for en informert gruppesamvittighet.
Jeg vil takke for alt dere gjør ute i deres distrikter, og det er fint å oppleve gjennom
konferansestrukturen, man begynner å snakke om distriktsmøter, grupperepresentant og informasjon
av gruppene. Det kommer ut et referat fra denne Servicekonferansen, sannsynligheten for at
gruppene går gjennom dette referatet er liten. Men å ta det opp i distriktsmøtene deres, og forsøk å
spre informasjon om hva vi snakker om og arbeider med.
Å beholde vår arv er et fint tema å jobbe med. Grupperepresentanten er en fin del av dette temaet.
Det er mange måter å jobbe med dette temaet på. Takker Servicekonferansen, referenten og
møtelederen. Takker delegatene fra Danmark og Island, og ikke minst Sharam og Randi, som også
tar aktivt del og gir oss perspektiver vi ikke har tenkt på. Avslutter med å lese fra AA blir voksen, fra
kapittelet om Tjeneste side 165-166. Jeg vil takke for konferansen, håper dere får en fin reise hjem.»
Avslutter med Sinnsrobønnen.
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