SLAA:S TOLV BEGREPP FÖR VÄRLDSVID SERVICE*
Anonyma sex- och kärleksberoende (SLAA)
1. Det slutgiltiga ansvaret och den yttersta bestämmanderätten för SLAA:s världsomspännande serviceverksamhet
ligger alltid hos hela gemenskapens samlade samvete.
2. Den årliga Servicekonferensen (The Annual Business Conference, ABC) utgör, genom delegering, röst och
samvete för vår världsomspännande serviceverksamhet och för SLAA som helhet.
3. För att säkerställa ett effektivt ledarskap har varje del av SLAA – Servicekonferensen, Förtroenderådet (The
Board of Trustees, BOT), anställda och kommittéer – beslutanderätt.
4. Medbestämmanderätten upprätthålls genom att medlemmar ges möjlighet att avge en röst var, upp till den nivå
på vilken de är betrodda tjänare.
5. Det finns en rätt att överklaga, så att minoriteten får göra sina åsikter hörda och att personliga klagomål
behandlas med noggrann omsorg.
6. Servicekonferensen erkänner att det huvudsakliga initiativet och aktiva ansvaret i de flesta frågor som gäller vår
världsomspännande serviceverksamhet bör utövas av de medlemmar av Servicekonferensen som utgör
Förtroenderådet.
7. Gemenskapens bolagsordning och stadgar är juridiska dokument, som bemyndigar medlemmarna av
Förtroenderådet att förvalta och bedriva vår världsomspännande serviceverksamhet. Även om konferensurkunden
är ett juridiskt dokument är den för sin effektivitet också beroende av gemenskapens traditioner och styrkan i
SLAA:s ekonomiska ställning.
8. Medlemmarna i Förtroenderådet står för den huvudsakliga planeringen och förvaltningen av gemenskapens
övergripande verksamhet och ekonomi. De utövar tillsyn över gemenskapens olika juridiska delar och
serviceverksamheter, vilket inbegriper rätten att anställa personal.
9. Goda ledare för service, tillsammans med kloka och ändamålsenliga metoder för att välja dem, är på alla nivåer
helt nödvändiga för vår framtida verksamhet och trygghet. Huvudansvaret för den världsomspännande
serviceverksamheten måste vila på medlemmarna i Förtroenderådet.
10. Allt ansvar inom ett serviceuppdrag balanseras av motsvarande befogenheter – omfattningen av dessa
befogenheter definieras alltid noggrant, vare sig detta görs genom tradition, i särskilt beslut, i en
ansvarsbeskrivning eller i ändamålsenliga bestämmelser och stadgar.
11. Förtroenderådet behöver ha bästa möjliga kommittéer, anställda och konsulter. Sammansättning, kompetens,
introduktion till uppgiften, rotationsprinciper samt vilka rättigheter och skyldigheter som uppgiften medför är frågor
som alltid bör tas på stort allvar.
12. Servicekonferensen efterlever andan i SLAA:s traditioner, genom att
a. konferensen aldrig blir säte för riskabel rikedom eller makt
b. dess omdömesgilla ekonomiska princip är att ha tillräckligt stort rörelsekapital och reservkapital
c. ingen av dess medlemmar får en ställning som medför oinskränkta befogenheter över andra
d. alla viktiga beslut fattas efter diskussion, omröstning och så ofta som möjligt med kvalificerad majoritet
e. dess åtgärder och beslut aldrig bestraffar någon enskild individ eller inbjuder till offentliga tvister
f. den aldrig ägnar sig åt maktutövning, och att den, liksom den gemenskap den tjänar, alltid kommer att
förbli demokratisk i tanke och handling.
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Mer information på svenska finns på SLAA:s hemsida i Sverige: https://www.slaa.se/

