
Verksamhetsberättelse för 
Emotions Anonymous Sverige Servicegrupp 
2022.
Vid årsmötet på Sjömansgården i Malmö den 26 mars 2022 valdes följande ledamöter till arbetsutskottet på 
ett år: 

Ordförande: Lis                                  Icke EA-medlem: Vakant  
Sekreterare: Moses    Förste suppleant: Christina 
Kassör: Jakob                             Andre suppleant: Thomas 
Litteraturförvaltare: Benkt                         Dessutom valdes Mona till revisor på 1 år. 

Under år 2022 lättades pandemirestriktionerna successivt men EASS hade trots det bara tre möten under året: 
den 26 mars, 2 juli och 1 oktober. Samtliga möten har ägt rum på Sjömansgården i Malmö i direkt anslutning 
till EA-Malmös ordinarie möte. Benkt har i samband med utskick av mötesprotokollen till EA-grupperna i 
Sverige även skrivit och bifogat Servicemeddelande nummer 55 och 56 i löpande numrering sedan starten av 
EASS 1995. Benkt har skrivit samtliga. 

Litteraturförsäljningen år 2022 började bra men avstannade nästan helt mellan maj och november för att 
sedan ta fart igen under december vilket gav en total försäljning i nivå med 2021 vilket får sägas vara bra. 
Ungefär en tredjedel av försäljningen gick till EA-Göteborg, en tredjedel gick till övriga EA-grupper och den 
sista tredjedelen gick till personer som till synes saknar anknytning till någon existerande EA-grupp. Det 
sista är ett tecken på att vi når ut med vår hemsida men också på att det kan finnas potential att starta nya 
EA-grupper i Sverige även om steget är stort från att beställa litteratur till att starta en ny grupp. Vi har under 
året fått mejl från enstaka personer med intresse av att starta nya grupper i Härnösand och Örebro men det 
har ännu inte lett till något resultat. 

Under året har vi översatt en ny folder som vi nu erbjuder till försäljning. Foldern heter ”Vänlighet” och även 
denna gång har Mattias i EA-Hammarstrand, Benkt och Jakob tillsammans genomfört översättning och 
granskning för att tillslut komma fram till ett som vi tycker gott resultat. Vi har diskuterat att höja priset på 
foldrarna men beslutat att tillsvidare hålla fast vid priset på 5 kr/folder eller 90 kr för ett paket som numer 
innehåller inte mindre än 22 olika foldrar. Porto tillkommer på samtliga priser. 

EA-grupperna i Stockholm och Fagersta har under året återupptagit sina fysiska möten efter flera tidigare 
Covidorsakade uppehåll. Aktiva EA-grupper under 2022 har således funnits i Malmö, Göteborg, Stockholm, 
Fagersta, Smedjebacken, Hammarstrand och Umeå. 

Eftersom vår litteraturförsäljning för 2022 länge såg så dålig ut beslutade vi att minska vårt årliga bidrag till 
EA International från senare års 200 $ till 50 $ år 2022. Det kostade oss 588 kr. VD Elaine Delavy har tackat 
för stödet. Dessutom betalade vi royalty till EA International på 258 kr baserat på vår litteraturförsäljning år 
2021. 

EA International höll i oktober 2022 två aktiviteter online. Den första var en kongress där några olika talare 
höll 20 minuter långa anföranden på tema Steg 10, 11 respektive 12. Efter anförandena gavs möjlighet för 
deltagarna att dela med sig kring temat. Det andra var ett årsmöte där två personer ur EA Internationals 
styrelse redogjorde för  aktiviteter och resultat för år 2021/22 (brutet räkenskapsår). Förutom undertecknad 
deltog även några medlemmar från EA-Göteborg vilket gjorde att det förhållandevis stora deltagandet från 
Sverige väckte viss uppmärksamhet. EAI:s litteraturkommitté arbetar med en ny bok om EA:s tolv principer. 
Det går bra att skicka in texter till den. Nuvarande ordförande i ”Board of Trustees”, Paul Nouris, bistra 
kommentar till räkenskapsårets förlust på ca 300 000 kr var att om det fortsätter så här kommer EA 
International inte att finnas kvar om 18 månader. Vi har skickat ut en kort rapport från detta årsmöte till EA-
grupperna i Sverige. 

Om vi ser till de gåvor som EASS har fått under år 2022 så är beloppet det lägsta sedan EASS återstartade år 
2005. För den som vill bidra ekonomiskt till att EA:s serviceorganisation kan fortleva går det bra att skicka 
en gåva till EASS på plusgiro 64 29 04-7. Det går även bra att skicka en gåva direkt till EA International. 
Instruktioner för hur man går till väga finns på EA:s internationella hemsida: emotionsanonymous.org. 

Maglehem 20 januari 2023, Jakob, kassör i EA Sverige Servicegrupp
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