
Rapport från Världsservicekonferensen i Albuquerque 30/4-6/5 2012 

Jag heter Eva och är en tvångsmässig ätare och tacksam OA-medlem som får tillfriskna genom 
att arbeta i stegen, gå på möten, sponsra, lämna över varje dag till min högre makt (Gud) och få 

gåvan att vara abstinent en dag i taget. 

Jag får också göra service genom att ta nyckel och öppna våra hemmamöten, hålla i möten, 
välkomna och ta kontakt med nykomlingar. Det finns mycket vi kan göra i OA för att växa till i 
andlighet och hålla oss abstinenta. Jag har varit på WSBC (World Service Business Conference) 

som delegat från Sverige. Mitt uppdrag är att hålla mig ajour med det som sker på konferensen: 
Omarbetningar av litteratur och ny litteratur, motioner (omformuleringar eller helt nya förslag till 
förändringar som påverkar OA), även nya eller omgjorda stadgar som gäller själva konferensen 

eller OA i stort. Det finns en Wrap up report och en slutlig rapport på vår internationella 
hemsida under fliken ”world service events”. Jag skriver här kort om de frågor som togs upp och 

röstades om i år. 

Denna konferens var den 51 i OA:s historia och hade temat Visions for the Fellowship. 

Konferensen går av stapeln varje år första veckan i maj i Albuquerque, över 200 deltagare fanns 
där i år. Förutom själva Businessmötena där vi röstade om litteratur, motioner och stadgar så 
fanns också vanliga OA möten, workshops och kommittémöten. 

Jag valde också en kommitté där jag ska vara med i ett år och göra service. Den heter ”Unity with 
Diversity” och jag ska tillsammans med andra i min subkommitté undersöka olika 

manifestationer av vår sjukdom. Det finns en enkät med frågor som man kan svara på och den 
handlar om olika uttryckssätt som sjukdomen tvångsmässigt ätande kan ha (jag skickar den till vår 

hemsida). 

Jag hade en mentor eftersom det var min första WSBC. Vi nykomlingar hade en grön prick på 

vår namnskylt och gick under benämningen green dots. Min mentor från Spanien satt bredvid 
mig under alla businessmöten och vi träffades innan själva konferensen för att gå igenom i 
konferensbindern (ett tjockt spiralblock med all information om konferensen) vilka möten, 

workshops och annat som var viktigt att delta i för att förstå mer om konferensen. Det fanns 
mycket att läsa i form av olika rapporter från kommittéer och olika förtroendevalda, som tur var 

hade jag läst igenom alla nya motioner och stadgar noga. Jag hade även läst ansökningar som nya 
kandidater för serviceposter till förtroenderåd och regionsrepresentanter fyllt i och lämnat in. Min 
mentor strök under alla workshops jag borde gå på och markerade också vad jag skulle läsa.   

Hon pratade om hur jag skulle ta hand om mig själv och ändå göra mitt bästa för OA när jag var 
där. Jag hade stor nytta av att vara med på workshops som handlade om servicekoncepten, 
traditionerna, abstinens, allt om konferensen och en workshop som hette parliamentary 

procedure.  

De vanliga mötena var lika viktiga som alltid för mitt andliga tillfrisknande. De flesta möten hade 
något tema, men vi hade också små möten på rummet efter som vi var fyra personer som delade 
rum. Det kändes precis som våra hemmamöten men ändå så annorlunda. Två av oss delade 

t.o.m. en säng och det gick jättebra. 

 



På Businessmötena fanns tre mikrofoner uppriggade.  En mikrofon att prata för motionen i, en 

mikrofon för motargument och i mitten en frågemikrofon. Medlemmarna i OA:s förtroenderåd 
satt på ett upphöjt podium/scen längst fram och de tre mikrofonerna var riggade framför (för 

micken upphöjd till höger och motmicken till vänster). Varje förslag följdes av tio minuters 
argumentation och sedan tjugo minuter frågor. På det röstade vi genom att stå upp för ja eller nej. 
Vid osäkerhet blev det rösträkning och någon gång röstade vi också slutet med röstsedlar.  

198 personer från olika länder och regioner röstade. Från vår region 9 (Europa, Mellanöstern, 
västra Asien och Afrika) fanns tolv delegater från olika länder. Israel 3, Storbritannien 3, Sverige 

2, Danmark 1, Holland 1, Polen 1 och Spanien 1. De flesta konferensdelegater kom förstås från 
olika stater i USA, men det fanns också deltagare från länder i Mellan- och Sydamerika, Kanada, 
Australien och Nya Zeeland. 

Först röstade vi på ny och omarbetad litteratur. Before you take that first compulsive bite är helt 

omformulerad, sponsoring through the twelve steps är omarbetad, To the newcomer också som 
ny helt omgjord och den innehåller 15 frågor som också är uppdaterade. Mycket bra litteratur; 
håll utkik på internationella hemsidan, ”ny litteratur”. Det finns också en e-workbook med frågor 

till Voices of recovery som går att beställa. Vi röstade igenom all ny litteratur. Imponerande 
många frågor om översättning och vikten av att ha litteratur på spanska och alla andra språk än 
engelska som ju finns i OA. Allt är på engelska så för dig som är språkintresserad och servicevillig 

så har vi vår översättningskommitté där du kan göra service. Det blev också diskussion om 
betalning och administration av e-boken. 

Nästa område var att välja olika seviceposter till förtroenderådet och regionerna. Det var en riktig 
grillning av de som ansökt, vanliga frågor som haglade var: Har du en sponsor? Är du sponsor? 

Har du haft samma vikt de senaste åren? Har det varit uppehåll mellan dina serviceuppdrag?     
Jag var imponerad av de tuffa frågorna. De som sökt posterna hade 15-25 års abstinens och 
nästan lika långt deltagande i servicearbete. Intressant är att man i USA nämner maintenance, 

alltså från vilket datum man behållit den vikt som man gått ner till (kan ju vara att gå upp i vikt 
också). Förra året fick vi ett nytt tillägg i vår abstinensdefinition om att arbeta för en sund 

kroppsvikt. 

På konferensen röstade vi (det var en motion) fram en ny virtuell region 11 som spänner över 

olika nationer och språk. Förtroenderådet har också utsett en representant nu i juli i år. Det är 
alltså för att samla alla OA-möten som finns på nätet. 

Flera motioner och stadgeändringar hamnade på en s.k. consent agenda, sammanslagna så att de 
röstades igenom tillsammans utan någon speciell allmän debatt på konferensen. Det var t.ex. 
motioner som handlade om att alla tvångsmässiga ätare inte kan få vara med på möten som hålls 
inom restricted areas (militärbaser och liknande), att vi har rätt att upprätta servicecenter, att ett 
bindande medlemskap inte kan förekomma i OA, att varje region samlas en gång om året och hur 
det går till. Stadgarna som var med på consent agendan handlade mest om att varje serviceorgan 
som uppdaterar sina stadgar också ska skicka ändringar till servicekontoret i USA. Det var också 
stadgar som handlar om hur långt i förväg som man ska skicka information om konferensen och 
när man i tid ska registrera sig. Vi röstade alltså samtidigt på motion A, C, D, E, G och H, stadgar 
som klubbades samtidigt var 1,2, 3,8, 9,10,11,14,15,16 och 17. Motioner som sedan togs upp och 
debatterades kom upp i turordning, alfabetisk eller nummer. Tio minuter argumentation och 
tjugo minuters frågestund. En del motioner omformulerades också. De kallades substitut 



motions. Då röstade man först på om de skulle omformuleras och sedan för att godta den 
omgjorda motionen.  
 
De frågor som debatterades livligast handlade om: 
 Godkänd litteratur; Motion B. Det nya är att AA-litteraturen är godkänd fram till 2010 så 
nyproducerad AA litteratur gäller ej som godkänd om det inte är nybearbetningar av äldre 
litteratur som t.ex. Stora Boken. 
 Översättning; Motion I. OA har haft en speciell översättningsfond som vi kunnat söka pengar 
ifrån eller skänka pengar till, den upphör nu för att den använts lite och pengarna då blivit 
bundna. Det anses mycket viktigt att vi har råd att översätta så pengarna som finns kvar 31/12 
2012 ska användas till översättning, sen finns självklart andra pengar att söka för översättning.  
 Rotation av service , Substitut Motion J. Efter fyra år som Världsservicedelegat ska den som haft 
uppdraget rotera ut under ett år innan ytterligare serviceår kan läggas till.  
Uppdatering av stadgar. Bylaws 4, 5, 6, 7, 12, 18. Där står att intergrupper, servicestyrelser, 
regioner ska skicka alla uppdateringar av sina stadgar till Världsservicekontoret, även förteckning 
på de registrerade grupper som finns. Alla nya stadgar eller ändringar som görs på WSBC ska 
också ändras inom en tid på två år för att få skicka/registrera delegater till WSBC. Här blev det 
många diskussioner om formulering ska, låter befallande skarp och att det är viktigt för oss som 
inte har engelska som huvudspråk får tid på oss att förstå, så vi kan uppdatera och skicka stadgar 
för att bli registrerade.  
 
Det var intressant och spännande att se hur långt man kunde nå för att alla skulle få säga sitt. Var 
man sedan inte nöjd så kunde rösträkning begäras. Några av de ivrigaste ifrågasättarna kände man 
igen när de återkom med sina frågor. Tålamodet var oändligt och det var imponerande att se hur 
den ”lilla” O- människan fick göra sin röst hörd och blev respekterad.  
 
Vi som är där representerar inte bara oss själva utan också våra nationella områden och regioner, 
vår hemmagrupp inte minst. Det är en upplevelse att få delta i OAs utveckling och göra service. 
När du gör det så kan du vara med och påverka på ett nytt sätt för att det ger dig nya kunskaper 
om OAs organisation. Det är spännande Ta den chansen! 
Jag vill avsluta med att räkna upp de principer (fritt från engelska) som innefattar 
servicekoncepten, bara för att de är så stora och vackra: Förmåga, osjälviskhet, riktlinjer, 
tydlighet/klarhet, medkänsla, enighet, dialog, förtroende/tillit, respekt, samvete, jämlikhet, ansvar, 
realism, balans, ödmjukhet, hänsynstagande, överlåtande, representation. 
 
 


