
Hur mycket är ditt tillfrisknande värt för dig?
OA är beroende av sina medlemmars generositet. Att ge bidrag är ett sätt att visa sin tacksamhet gentemot OA-
programmet. OA:s traditioner råder oss att vara helt självförsörjande och avböja ekonomiskt stöd utifrån.

Hur ger medlemmar? 
Bidrag (kontanter, checkar och insättningar) kan lämnas på OA:s grupp- och intergruppsmöten, skickas direkt 
till ett serviceorgan eller direkt till OA:s Världsservicekontor (WSO). Kontokort och elektroniska överföringar 
kan också användas för att lämna bidrag till WSO och till vissa serviceorgan.

Är bidrag avdragsgilla i deklarationen? 
I USA är bidrag som ges till en registrerad icke vinstdrivande OA-grupp eller till ett serviceorgan avdragsgilla. 
För andra länder, ta kontakt med er lokala skattemyndighet.

Utanför USA (kostnadseffektiva sätt att ge bidrag till OA) 
•	 Använd kontokort via OA:s hemsida (www.oa.org)
•	 Skicka pengar via datorn med banköverföring (wire transfer)
•	 Ge	färre	men	större	bidrag	eller	lägg	ihop	bidragen	från	flera	grupper
•	 Lägg till ett bidrag då ni köper litteratur genom OA:s hemsida

Hur fördelar OA-grupper och serviceorgan sina bidrag? 
Utgifter betalas först och en väl avvägd summa sparas som reserv. Överskott fördelas vanligen mellan era servi-
ceorgan och WSO.

Vad gör OA med bidragen? 
Grupper: Hyra, förbrukningsvaror, litteratur och stöd till andra i servicestrukturen.
Intergrupper och serviceråd: Offentlig och yrkesinriktad information, evenemang för tillfrisknande, utveckling 
av hemsidan, stöd till grupperna, möteslistor, telefonkontakt, nyhetsbrev, översättning av litteratur och resekost-
nader för representanter till regionsammankomster och Världsservicekonferensen (WSBC).
Regioner: Aktiviteter för intergrupper och serviceråd, sammankomster, stöd till regionkontorens utgifter.
Världsservicekontoret: OA-litteratur och annan media, OA:s hemsida, världsomspännande möteslista och 
kontaktinformation, telefonkontakt, tidningen Lifeline, nyhetsbrevet A Step Ahead, nybörjarpaket till nystartade 
grupper, grupp- och intergruppsregistrering, WSBC, WSC, kontakt med media och PR-relationer, kontakt med 
yrkesgrupper.

Speciell service och kontakt
OA:s	serviceorgan	gör	ibland	särskilda	insamlingar	för	att	finansiera	sådana	aktiviteter	som	att	sända	delegater	
till WSBC eller för att ge ut lokal litteratur. WSO kan också samla särskilda medel för sådana ändamål som 
översättning av litteratur och kontakt med yrkesgrupper.

OA:s sjunde tradition
Ge som om ditt liv hängde på det


