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Instruktion för SM 4  

Läs instruktionen innan du fyller i blanketten. Kontakta Servicekontoret 08-643 13 93 vid 

tveksamhet. Vid nyregistrering och upphörande används alltid SM 4.  

1) Grupp/Område/Status 

 
ID nummer och Område ifylles av AFG i Sverige och återfinns i Möteslistans pappersversion. Varje 

grupp har ett unikt nummer och tillhör ett Område. Önskas mer info läs Servicemanualen. 

Ändringar kan ske via e-post till afg@al-anon.se av behörig Al-Anonmedlem 
 

2) Uppgifter för publicering på hemsidan 
 
Anonymiteten externt:  Information från AFG i Sverige sker enbart digitalt och ca 5 gånger per 

år. Möteslistan på vår hemsida har enbart hemliga telefonnummer, kontantkortstelefonnummer eller e-

postadresser som inte är registrerade på sätt som går att sammankopplas till enskilda personer. För mer 

info läs P33S Varför är anonymiteten viktig i Al-Anon? 

 

Gruppens namn: Följer Al-Anons principer om att Al-Anongruppen är öppen för alla som påverkats 

av någon annans drickande. Namnet får varken innehålla eller antyda anknytning till annan 

Tolvstegsgrupp, självhjälpsgrupp, någon religiös anknytning, rehabiliteringsinrättning eller till något 

företag. Al-Anon/Alateen Service Manual (P-24/27), “Digest of Al-Anon and Alateen Policies”. 

Gruppen kan ha en speciell inriktning vilket då noteras under "Övrig info". Notera att, oavsett 

inriktning, är varje grupps möten, alltid öppna för alla Al-Anon medlemmar.  

Gruppens e-postadress: kommer vara mottagare av information från AFG i Sverige, när registrering 

gjorts. Registrera gruppen i nnnxxx@gmail.com med ett namn som liknar gruppens så långt som 

möjligt. Välj ett lösenord som är lätt att associera till gruppen. Ex: gruppens namn plus ev. några 

siffror. Gruppens e-postadress kan även användas för kontakt mellan grupper inom områden liksom 

med Servicekontoret.  

Mötesort och -adress: komplettera ev. med ytterligare information om lokal/ingång/tillgänlighet 

Mötestelefon: Telefonnumret skall inte kunna spåras till någon privatperson. Använd istället 

oregistrerade kontantkort eller hemligt nummer, eftersom telefonnumret publiceras på Al-Anons 

hemsida. 

Alla-Vi med Al-Anon kontakt är vår egen tidning som innehåller dels delningar dels information 

rörande Al-Anon Familjegrupper i Sverige. Utkommer 6 ggr/år. Med nr 3 och 6 kommer också Al-

Anons möteslista, i pappersversion. Rekommenderas att varje grupp har en egen prenumeration. 

Inbetala till AFGs bankgiro 5204-2579 och märk inbetalningen med "Alla-Vi med Al-Anonkontakt" 

samt adress. 
 

3) Uppgifter för AFG i Sverige 
 
Anonymiteten internt: Internt inom Al-Anon kan den personliga anonymiteten förbises. Dessa 

uppgifter används endast internt inom Al-Anon av praktiska skäl för att medlemmar i service ska 

kunna kommunicera med varandra. Denna information läggs inte ut på internet. Förutom AFG i 

Sverige så kan även aktuellt Område få en kopia. För mer info läs P33S Varför är anonymiteten 

viktig i Al-Anon? 

 

Kontaktperson, förnamn: Förnamn och telefon till kontaktperson för gruppen som publiceras i 

möteslistan i pappersform. 

Namn/Postadress/E-postadress/Telefon: mottagare för gruppens startpaket som vid 

nyregistrering kan kontaktas av Servicekontoret (och/eller området).  
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SM 4 Gruppregistrering 
Läs gärna hela instruktionen för SM 4 innan du fyller i. 

1) Grupp/Område/Status 
 
ID-nummer  
________________ 

 
Nyregistrering :                                                      Upphörande : 
Från och med:________________                     
Fr.o.m:______________ 
Ändringar: e-post direkt till afg@al-anon.se 
 

Omr. 
nummer:______________ 

 

 

2) Uppgifter för publicering på hemsidan 

Gruppens namn: ____________________________________________________________ 

Gruppens namn skall reflektera Al-Anons principer och vara inbjudande och öppna för alla. Se även Instruktion för SM 4. Om 
gruppnamnet inte är i överensstämmelse med dessa principer kommer gruppregistreringsprocessen att fördröjas. 

Gruppens e-postadress: _____________________________________________________ 

Adress: _________________________________ Mötesort: ___________________ 

Mötestelefon: ___________ Övrig info: ____________________________________ 

 

Mötesdetaljer Ytterligare möte 
Dag___________________________________
_____ 

Dag___________________________________
_____ 

Tid____________________________________
____ 

Tid____________________________________
_____ 

Öppet möte Ö                        Slutet möte S Öppet möte Ö                         Slutet möte S 

Nykomlingar välkomnas kl.: 
__________________ 

Nykomlingar välkomnas kl.: 
__________________ 

Mötesspråk: __________Handikappanpassat Mötesspråk: ___________Handikappanpassat 
  

Prenumeration på Alla-Vi sker genom att prenumerationsavgiften 225 kr sätts in på AFG:s bg. 5204-2579 med en tydlig adress. 
 

3) Uppgifter för AFG i Sverige  
 

Kontaktperson, förnamn: _________________________ Mobiltelefon: ___________ 

För Möteslistan i pappersform m.m. Dessa uppgifter hålls helt inom Al-Anongemenskapen och följer Anonymitetsprincipen. 

  

Namn: ______________________________________________________________ 
Postadress: _________________________________________________________ 
E-postadress: ________________________________________________________ 
Telefon: ___________________________________________________________________ 

 
AFG i Sverige förutsätter att den som registrerar sig enligt ovan är en Al-Anon grupp som följer Traditionerna och har sina 
möten öppna för alla som är Al-Anon-medlemmar. Al-Anon/Alateen Service Manual (P-24/27), “Digest of Al-Anon and 

Alateen Policies”  

Underskrift: __________________________________Datum:__________________ 

Namnförtydligande _________________________________________________ 
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