Servicekonference 2014
Referat
Beslutninger og workshops
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Referat af Servicekonferencen 2014 - Beslutninger og workshops

SK 2014 Forslag til beslutning
F1 : Service

Anonyme Alkoholikere
i Danmark

Overskrift: tilføjelse til tekst i servicehåndbogen side 20
Forslagstiller

Servicekonferenceudvalget

Forslag

Det foreslås, at følgende tekst tilføjes det eksisterende:
-De delegerede bør kunne begå sig på enten engelsk eller spansk i såvel tale som skrift.
-De delegerede bør have erfaring fra servicearbejde på såvel regionalt som nationalt niveau.
-De delegerede bør have udvist lederevner, ægte serviceinteresse, organisationsevner,
kendskab og kærlighed til AA samt være indstillet på at kunne afsætte tid til Nordisk møde,
Europæisk Service Møde (ESM) samt World Service Meeting (WSM) med fuldt kendskab til AA i
Danmark

Begrundelse

Det ønskes at opnå ensartethed i retningslinierne for krav til alle internationale delegerede,
således de delegerede lever op til kravene for valg til ESM samt WSM

Økonomiske
konsekvenser

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser ved forslaget

Bilag

Der indsendes IKKE bilag til forslaget
Forslaget indstilles til Vedtagelse

Komiteens indstilling (lørdag)
Begrundelse
for indstilling

Det foreslås, at følgende tekst erstatter "punkt 2" side 20..
-De delegerede bør kunne begå sig på enten engelsk eller spansk i såvel tale som skrift.
-De delegerede bør have erfaring fra servicearbejde på såvel regionalt som nationalt niveau.
-De delegerede bør have udvist lederevner, ægte serviceinteresse, organisationsevner,
kendskab og kærlighed til AA samt være indstillet på at kunne afsætte tid til Nordisk møde,
Europæisk Service Møde (ESM) samt World Service Meeting (WSM) med indgående kendskab
til AA i Danmark

Mindretalsudtalelse:
Eventuelle
bemærkninger Da ikke alle nordiske delegerede "går videre" til ESM og WSM mener et mindretal ikke, at det
er nødvendigt med spansk/engelsk-kundskab som nordisk delegeret.

Afstemning i plenum (søndag)
For komiteens indstilling:

50

Imod:

7

Hverken for eller imod:

4

Afgivne stemmer:

61

Forslaget er vedtaget
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SK 2014 Forslag til beslutning
F2 : Service
Overskrift: tilføjelse til teksten i servicehåndbogen side 15

Anonyme Alkoholikere
i Danmark

Forslagstiller

Servicekonferenceudvalget

Forslag

Det foreslås, at følgende tekst tilføjes det eksisterende som punkt 5 "Valgbare kandidater til
Daglig Ledelse bør have indgående kendskab til Hovedservicerådets arbejde"

Begrundelse

Medlemmerne af Daglig Ledelse bør have et indgående kendskab til arbejdsgangen i
Hovedservicerådet, samt viden om hvilke personer der bestrider de respektive poster i
Hovedservicerådet.

Økonomiske
konsekvenser

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser

Bilag

Der indsendes IKKE bilag til forslaget

Komiteens indstilling (lørdag)
Begrundelse
for indstilling

Forslaget indstilles til Vedtagelse

Komiteen indstiller forslaget til godkendelse

Eventuelle
bemærkninger

Afstemning i plenum (søndag)
For komiteens indstilling:

61

Imod:

Hverken for eller imod:

Afgivne stemmer:

61

Forslaget er vedtaget
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SK 2014 Forslag til beslutning
F3 : Service

Anonyme Alkoholikere
i Danmark

Overskrift: Servicehåndbogens side 9
Forslagstiller

Servicehåndbogsudvalget

Forslag

Valg af Servicekonferencens formand og viceformand.
Nuværende tekst: ”Der vælges desuden en viceformand”
Tilføjelse: til at følge udvalgets arbejde med henblik på at kunne overtage
Servicekonferenceformandens funktioner ved dennes forfald.

Begrundelse

I Servicehåndbogen mangler en tydeliggørelse af Servicekonferenceviceformandens opgaver,
som allerede er beskrevet i Strukturhåndbogen.

Økonomiske
konsekvenser

Ingen

Bilag

Der indsendes IKKE bilag til forslaget

Komiteens indstilling (lørdag)
Begrundelse
for indstilling

Forslaget indstilles til Vedtagelse

Komiteen indstiller forslaget til godkendelse

Eventuelle
bemærkninger

Afstemning i plenum (søndag)
For komiteens indstilling:

61

Imod:

Hverken for eller imod:

Afgivne stemmer:

61

Forslaget er vedtaget
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SK 2014 Forslag til beslutning
F4 : Service

Anonyme Alkoholikere
i Danmark

Overskrift: Servicehåndbogens side 15:
Forslagstiller

Servicehåndbogsudvalget

Forslag

Forslag om tilføjelse til Servicehåndbogens side 15 i separat afsnit:
Revisor/Revisorsuppleant:
Til at varetage ansvaret for revision af Fællesskabets økonomi, vælges der for en 4-årig periode
en revisor. Hovedservicerådet indstiller en revisor til valg på Servicekonferencen. Desuden
vælges en revisorsuppleant en 4-årig periode til at varetage fællesskabets revision ved revisors
forfald.
Hovedservicerådet indstiller en revisorsuppleant til valg på Servicekonferencen.
Kvalifikationer for begge poster er indgående kendskab til regnskabsaflæggelse og kontrol,
gerne med egentlig revisorbaggrund. 5 års kontinuerlig ædruelighed anbefales. En ekstern
revisor kan vælges alternativt.

Begrundelse

Konsekvens af Servicekonferencens beslutning i 2013. Ordinært valg af revisor foretages i
2016, da revisor efter tidligere beslutning udpeges af Hovedservicerådet. Valg af
revisorsuppleant foretages i 2014 for at kunne deltage i arbejdet sammen med revisoren.

Økonomiske
konsekvenser

Ingen

Bilag

Der indsendes IKKE bilag til forslaget

Komiteens indstilling (lørdag)
Begrundelse
for indstilling

Forslaget indstilles til Vedtagelse

Komiteen indstiller til godkendelse - redaktionelt skal der stå "for en 4-årig periode".

Der vil komme økonomisk konsekvens, hvis der vælges en ekstern revisor.
Eventuelle
bemærkninger
Vil per automatik komme til at hedde side 16 i Servicehåndbogen.

Afstemning i plenum (søndag)
For komiteens indstilling:

61

Imod:

Hverken for eller imod:

Afgivne stemmer:

61

Forslaget er vedtaget
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SK 2014 Forslag til beslutning
F5 : Service

Anonyme Alkoholikere
i Danmark

Overskrift: Servicehåndbogens side 8:
Forslagstiller

Servicehåndbogsudvalget

Forslag

Valgregler ved personvalg:
2. afstemning.
Efter sætningen ”I tilfælde af at ingen kandidat har 2/3 af stemmerne, trækkes kandidater med
mindre end 1/5 af stemmerne ud”.
Tilføjelse: "Hvis der kun er kandidat vælges ingen og posten er ubesat".

Begrundelse

Det er i overensstemmelse med princippet om at enhver, der vælges, skal have en bred
opbakning fra Servicekonferencen. Såfremt en person efter to afstemningerne fortsat
mangler 2/3 opbakning, er det meningsløst at fortsætte proceduren.

Økonomiske
konsekvenser

Ingen

Bilag

Der indsendes IKKE bilag til forslaget

Komiteens indstilling (lørdag)
Begrundelse
for indstilling

Forslaget indstilles til Vedtagelse

Redaktionelt i "tilføjelse": "Hvis der kun er én kandidat"
komiteen indstiller forslaget til godkendelse

Eventuelle
bemærkninger

Afstemning i plenum (søndag)
For komiteens indstilling:

61

Imod:

Hverken for eller imod:

Afgivne stemmer:

61

Forslaget er vedtaget
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SK 2014 Forslag til beslutning
F6 : Service

Anonyme Alkoholikere
i Danmark

Overskrift: Servicehåndbog side 16
Forslagstiller

Hovedservicerådet

Forslag

Side 16 Teksten: "Udvalgene orienterer løbende Hovedservicerådet om deres arbejde ved at
indsende skriftlige rapporter til hvert Hovedservicerådsmøde og ved deltagelse i
Hovedservicerådsmøderne. Desuden aflægger udvalget rapport til Servicekonferencen."
Ændres til: "Udvalgene orienterer løbende Hovedservicerådet om deres arbejde ved at
indsende skriftlige rapporter til hvert Hovedservicerådsmøde. Desuden aflægger udvalget
rapport til Servicekonferencen."
Hvis der findes yderligere referencer til udvalgenes mødedeltagelse i service- og/eller strukturhåndbogen, tilrettes disse af servicehåndbogsudvalget, hvis forslaget vedtages.

Begrundelse

At skabe overensstemmelse mellem praksis og beskrivelser i servicehåndbogen.
Hovedservicerådet har besluttet, at de ønsker at afholde deres møder uden deltagelse af
udvalgene, undtagen det sidste Hovedservicerådsmøde inden Servicekonferencen hvert år.
Udvalgene kan stadig deltage i Hovedservicerådsmøderne med taleret i sager der angår eget
ansvarsområde jf. servicehåndbogen side 13.

Økonomiske
konsekvenser

0,- kr. Men beslutningen taget af Hovedservicerådet, har medført en besparelse på transport
omkostninger, når udvalgsrepræsentanter ikke længere deltager i alle møderne.

Bilag

Der indsendes IKKE bilag til forslaget

Komiteens indstilling (lørdag)
Begrundelse
for indstilling

Forslaget indstilles til Vedtagelse

Komiteen indstiller forslaget til godkendelse

Eventuelle
bemærkninger

Afstemning i plenum (søndag)
For komiteens indstilling:

61

Imod:

Hverken for eller imod:

Afgivne stemmer:

61

Forslaget er vedtaget

Side 7 af 32

Referat af Servicekonferencen 2014 - Beslutninger og workshops

SK 2014 Forslag til beslutning
F7 : Visioner

Anonyme Alkoholikere
i Danmark

Overskrift: Kassererposten nedlægges
Forslagstiller

Hovedservicerådet

Forslag

Ændring af Servicehåndbogens side 12: Hovedservicerådets sammensætning.
Nuværende tekst: Formand, viceformand, sekretær og kasserer valgt på Servicekonferencen.
Ændres til: Formand, viceformand og sekretær, valgt på Servicekonferencen.
Der foretages ændring side 4 vedrørende stemmeret og side 5 vedrørende afståelse af
stemmeret, side 15: Daglig Ledelse.

Begrundelse

Kassererposten ophører som medlem af Daglig Ledelse og opgaverne overtages af
kontorforretningsføreren.
Daglig Ledelse vil herefter bestå af 3 medlemmer: Formand, Viceformand og sekretær. Hvis
forslaget vedtages skal Service- og struktur- håndbøger tilrettes de nødvendige steder.
Kort efter Servicekonferencen 2013 vedtog Hovedservicerådet en forsøgsordning, hvor der
blev indsat en forretningsfører på Servicekontoret, der dels skulle have nogle praktiske
opgaver, dels skulle fungere som bindeled mellem kontorfunktionerne og Daglig Ledelse.
Daglig Ledelse har haft svært ved at kunne udføre deres ansvar over for kontoret, da de
sjældent var til stede på kontoret. Historisk set har kasserere ikke været interesseret i så
meget andet end økonomien i Anonyme Alkoholikere, og har derfor ikke deltaget så meget i
det organisatoriske arbejde. Forretningsføreren, som har siddet i den første tid, har fungeret
som kasserer i dennes sygdomsfravær og dette har fungeret upåklageligt. Desuden kan man
set i lyset af beslutningen på servicekonferencen 2011, om at udvide hovedservicerådet med 1
ekstra medlem fra hver region, med begrundelsen om at skabe bedre balance mellem
hovedservicerådet og Daglig Ledelse i afstemnings spørgsmål, yderligere styrke balancen, da
Daglig Ledelse vil afstå en stemme.

Økonomiske
konsekvenser

Der vil være en mindre besparelse på transport udgifter.

Bilag

Der indsendes IKKE bilag til forslaget
Forslaget indstilles til Forkastelse

Komiteens indstilling (lørdag)
Begrundelse
for indstilling

Kassererposten bør bibeholdes, da det skønnes at være en meget central post i daglig ledelse.
Kassereren er demokratisk valgt på servicekonferencen, vedkommende sidder i daglig ledelse
og økonomiudvalget. Kassereren er med i den langsigtede strategiske planlægning.
Selvom det fungerer lige nu, med en forretningsfører, er det ikke sikkert det vil på lang sigt. Der
tænkes på princippet frem for personen.
Posten bør stå åben indtil der findes en kvalificeret kandidat.

Forretningsførerposten bør bibeholdes indtil da; det anbefales HSR at udarbejde en beskrivelse
Eventuelle
bemærkninger af forretningsførerens opgaver.

Afstemning i plenum (søndag)
For komiteens indstilling:

44

Imod:

15

Hverken for eller imod:

2

Afgivne stemmer:

61

Forslaget er forkastet
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SK 2014 Forslag til beslutning
F8 : Visioner
Overskrift: Servicehåndbogens side 13 tydeliggøres teksten
Forslagstiller

Servicehåndbogsudvalget

Forslag

Nuværende tekst: ” og så vidt muligt være repræsenteret i alle udvalg.”

Anonyme Alkoholikere
i Danmark

Forslag: "at uddelegere sine opgaver til udvalg, og blandt sine medlemmer udpege en
repræsentant i hvert udvalg, der foruden at være medlem af udvalget har til opgave at være
bindeled til Hovedservicerådet og dets beslutninger."
Begrundelse

Der udpeges nu hovedservicerådsmedlemmer til alle udvalg og der er behov for at tydeliggøre
at der er tale om et fuldgyldigt medlem af udvalget og at der er en koordinerende funktion i
forhold til Hovedservicerådets arbejde.

Økonomiske
konsekvenser

Ingen

Bilag

Der indsendes IKKE bilag til forslaget

Komiteens indstilling (lørdag)
Begrundelse
for indstilling

Forslaget indstilles til Vedtagelse

Men en mindre ændring (mest forståelse):
at uddelegere sine opgaver til udvalg, og blandt sine medlemmer udpege en repræsentant TIL
hvert udvalg, der foruden at være medlem af udvalget har til opgave at være bindeled til
Hovedservicerådet og dets beslutninger.
Komiteen indstiller til vedtagelse, da det vil være godt at forpligte HSR-medlemmerne i forhold
til deltagelse og opgaver i udvalg.

Eventuelle
bemærkninger

Afstemning i plenum (søndag)
For komiteens indstilling:

61

Imod:

Hverken for eller imod:

Afgivne stemmer:

61

Forslaget er vedtaget
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SK 2014 Forslag til beslutning
F9 : Visioner

Anonyme Alkoholikere
i Danmark

Overskrift: Servicehåndbogens side 7
Forslagstiller

Servicehåndbogsudvalget

Forslag

Afstemningsprocedure og retningslinjer for stemmeoptælling.
Forslag til ændring af punkt 3:
Nuværende tekst: "Ved personvalg, hvor der opstiller ﬂere kandidater, skal afstemningen
foregå skriftligt. Forud for afstemningen præsenterer kandidaterne sig selv fra talerstolen. Der
er ingen adgang for anbefalere til at tale.
Forslag: "Ved alle personvalg skal afstemningen foregå skriftligt. Forud for afstemningen
præsenterer kandidaterne sig selv fra talerstolen. Der er ingen adgang for anbefalere til at tale."

Begrundelse

Begrundelse: Det kan virke anstødeligt, at nogle kandidater vælges ved akklamation uden
skriftlig afstemning, mens der ved andre kandidater forlanges skriftlig afstemning.
Samtidig kan der være delegerede, der hellere ser en post ubesat end besat af kandidaten - og
disse har ikke mulighed for at komme til orde Det vil de få med en stemmeseddel. Forslaget
indebærer, at ”Valgregler ved personvalg” følges uanset antal af kandidater.

Økonomiske
konsekvenser

Ingen

Bilag

Der indsendes IKKE bilag til forslaget

Komiteens indstilling (lørdag)
Begrundelse
for indstilling

Forslaget indstilles til Vedtagelse

God ide, da det er synd for dem der skal begære skriftlig afstemning, og for dem der stiller op,
hvor der bliver begæret skriftlig afstemning.
Det sikres at der stemmes ærligt, idet det kan være svært for en enkelt at være uenig.
Forslaget stiller alle lige.

Eventuelle
bemærkninger

Afstemning i plenum (søndag)
For komiteens indstilling:

61

Imod:

Hverken for eller imod:

Afgivne stemmer:

61

Forslaget er vedtaget
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SK 2014 Forslag til beslutning
F10 : Visioner

Anonyme Alkoholikere
i Danmark

Overskrift: Rotation
Forslagstiller

Region Midtjylland

Forslag

At menige medlemmer i udvalg nedsat af Hovedservicerådet roterer ud af udvalget efter en
medlemsperiode på højst 6 år. Undtaget er formanden for det pågældende udvalg, der
automatisk roterer ud af formandsposten efter 4 år. Denne kan dog fortsætte som menigt
medlem i udvalget i op til 6 år, såfremt det ønskes.
Nuværende medlemmer, der har siddet over 6 år i et udvalg, roterer ud over en periode på
max. 2 år, så der derved sikres en glidende overgang og videregivelse af erfaring til de nyere og
nye medlemmer af udvalget.

Begrundelse

Ved rotation undgår Fællesskabet "gammelmandsvælde" og derved giver nye interesserede en
chance for at udføre service.
Rotation gør op med magtbegær og meningsdannere og bevarer "Princippet frem for
personen". Rotation er Aas hjerteblod.

Økonomiske
konsekvenser

0 kr.

Bilag

Der indsendes IKKE bilag til forslaget
Forslaget indstilles til Forkastelse

Komiteens indstilling (lørdag)
Begrundelse
for indstilling

Forslaget er i sin form for uklar.
Rotationsprincipper: antal år, forskellighed i forhold til udvalg m.v.
Komiteen mener i øvrigt som udgangspunkt, at et rotationsprincip vil være godt.

Eventuelle
Servicekonferencen beder hovedservicerådet at udarbejde retningslinier for rotation i
bemærkninger udvalgene under hovedservicerådet til fremlæggelse som forslag på næste års
servicekonference, så der sættes klare grænser for hvor længe man kan sidde som medlem af
et udvalg.
Der vil samtidigt skulle tages stilling til overgangsordninger.

Afstemning i plenum (søndag)
For komiteens indstilling:

56

Imod:

4

Hverken for eller imod:

1

Afgivne stemmer:

61

Forslaget er forkastet
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SK 2014 Forslag til beslutning
F11 : Medier

Anonyme Alkoholikere
i Danmark

Overskrift: Billigere Litteratur
Forslagstiller

Region Storkøbenhavn

Forslag

Servicekonferencen beder Hovedservicerådet om hvert år i forbindelse med regnskabets
aflæggelse at fremlægge et forslag til anvendelse af årets resultat, som godkendes af
Servicekonferencen i forbindelse med godkendelse af regnskabet.
Den tidligere beslutning fra 2008 om årlige minimumsbeløb til Europæisk Servicemøde (ESM)
og Den internationale litteraturfond opretholdes med i alt 15.000 kr. Men fremover bør den
væsentligste del af et eventuelt overskud anvendes til en justering af vore litteraturpriser til
gavn for den lidende alkoholiker.

Begrundelse

Billigere litteratur øger muligheden for at hjælpe den lidende alkoholiker.

Økonomiske
konsekvenser

0

Bilag

Der indsendes IKKE bilag til forslaget
Forslaget indstilles til Forkastelse

Komiteens indstilling (lørdag)
Begrundelse
for indstilling

Komitéen finder, at forslaget indeholder to forskellige forslag.
Risiko for svingende bogpriser. Vi savner økonomiske konsekvensberegninger.
Et mindretal finder første del af forslaget egnet til genfremsættelse på næste
servicekonference.

Eventuelle
bemærkninger

Afstemning i plenum (søndag)
For komiteens indstilling:

50

Imod:

11

Hverken for eller imod:

Afgivne stemmer:

61

Morten B fik ordet for en mindretalsudtalelse.
Afstemning herefter gav ikke flertal for en ny afstemning om resultatet.

Forslaget er forkastet
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SK 2014 Forslag til beslutning
F12 : Medier
Overskrift: dkaa.dk repræsenteret www.sundhed.dk

Anonyme Alkoholikere
i Danmark

Forslagstiller

Region Øst

Forslag

www.dkaa.dk ansøger om optagelse på linklisten over sygdomsorganisationer på den
offentlige sundhedsportal www.sundhed.dk.

Begrundelse

Region Øst har holdt temadag over workshopemnet (SK2013) W03: Hvordan gør vi AA mere
synligt i lokalsamfundet?
Deltagerne finder det ønskeligt at den lidende alkoholiker kan finde vej til AA via den offentlige
sundhedsportal: www.sundhed.dk.https://www.sundhed.dk/borger/sundhedsvaesenet/andresundhedsaktoerer/patientforeninger/tilmelding-til-linkliste-med-patientforeninger/

Økonomiske
konsekvenser

0 kr.

Bilag

Der indsendes IKKE bilag til forslaget
Forslaget indstilles til Vedtagelse

Komiteens indstilling (lørdag)
Begrundelse
for indstilling

Samme som forslagsstillers begrundelse.

Eventuelle
bemærkninger

Afstemning i plenum (søndag)
For komiteens indstilling:

58

Imod:

3

Hverken for eller imod:

Afgivne stemmer:

61

Forslaget er vedtaget
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SK 2014 Forslag til beslutning
F13 : Økonomi
Overskrift: Udsendelse af mødelisten med Boxbladet udgår

Anonyme Alkoholikere
i Danmark

Forslagstiller

Servicekontoret

Forslag

Udsendelse af mødelister 2 gange om året sammen med Boxbladet indstilles.

Begrundelse

I bogshoppen kan mødelister bestilles daglig.
Disse mødelister samt mødelister på AA's hjemmesiden er opdateret dagligt og indeholder
således ajourførte oplysninger om møder.
De udsendte mødelister 2 gange årligt kan derfor være uaktuelle.

Økonomiske
konsekvenser

Besparelse i både porto og trykning af ca. 500 stk. pr. gang

Bilag

intet bilag

Komiteens indstilling (lørdag)
Begrundelse
for indstilling

Forslaget indstilles til Vedtagelse

Forslaget indstilles til vedtagelse: Aktualitet ( ingen forældede mødelister i skufferne) samt
tilgængelighed på nettet, herunder den kommende App til mobiltelefoner.

Eventuelle
AA DK's forretningsfører har 5/4 2014 vurderet, at den årlige besparelse ved ikke at udsende
bemærkninger mødelister sammen med Boxbladet 2 gange pr. år er dkk. 10.000 - 12.000.
- Lille besparelse ift nytten for nykommere
- I Norge kan de bestilles, og er gratis
- Forældelse begrænser nytten, og aktuelle informationer kan altid hentes på nettet - og så
kan de jo altid rekvireres fra bogsalget - Udsendes ikke sammen med boxbladet
- Sendes ikke automatisk ud
- Ingen efterspørger den i dag (de finder os på nettet)
- Ingen udsendelse, da listen kan printes efter behov
- Grupperne kan selv sørge for at gruppen har 'friske' mødelister udskrevet fra nettet til
nykommere
- Der findes lettilgængelig App (på vej forskellige sider) til telefonen med mødelister - det er
bedre

Afstemning i plenum (søndag)
For komiteens indstilling:

61

Imod:

Hverken for eller imod:

Afgivne stemmer:

61

Forslaget er vedtaget
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SK 2014 Forslag til beslutning
F14 : Økonomi

Anonyme Alkoholikere
i Danmark

Overskrift: Servicehåndbog -"vedtægter"
Forslagstiller

Hovedservicerådet

Forslag

På dagsordenen til Servicekonferencer tilføjes et fast punkt som lyder: "Godkendelse af
Servicehåndbogens seneste udgave"

Begrundelse

EU krav til banker kræver at selskaber og foreninger har et sæt vedtægter, samt at der er
kendskab til en ledelse der har et personligt ansvar. Danske Bank som fællesskabet benytter
som bankforbindelse har accepteret at vor servicehåndbog kan betragtes som vedtægter.
Dog vil de gerne have en formel bekræftelse på at den højeste myndighed indenfor "selskabet"
har godkendt "vedtægterne".
Dette kan ske ved at det ud fra referatet fra Servicekonferencen fremgår at konferencen har
godkendt disse.

Økonomiske
konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

Der indsendes ikke bilag til forslaget

Komiteens indstilling (lørdag)
Begrundelse
for indstilling

Forslaget indstilles til Vedtagelse

Indstilles til vedtagelse: Vi tilpasser os verden uden om os.

Godkendelse vil i praksis først være effektiv, når referatet på det efterfølgende års SK
Eventuelle
bemærkninger godkendes - vil bankerne acceptere dette? (I region Midt har DDB accepteret dette)

Afstemning i plenum (søndag)
For komiteens indstilling:

61

Imod:

Hverken for eller imod:

Afgivne stemmer:

61

Forslaget er vedtaget

I forbindelse med Forslag 14 blev det oplyst at alle beslutninger træder i kraft, når
Servicekonferencen er slut.
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SK 2014 Forslag til beslutning
F15 : Økonomi
Overskrift: ”Er der en alkoholiker i dit liv” gøres gratis

Anonyme Alkoholikere
i Danmark

Forslagstiller

Region Syd

Forslag

Region Syd foreslår at SK2014 beslutter at pjecen ”Er der en alkoholiker i dit liv” skal være en
del af det gratis informationsmateriale.

Begrundelse

Pjecen er den eneste der kan stå fremme og tages, hvor ”læseren” er anonym. Den
interesserede alkoholiker kan derfor tage den uden at blive stemplet. Vi ønsker også, at noget af
det bedste informationsmateriale kommer ud til mange flere, med håbet om en øget tilgang af
nye til fællesskabet (5. tradition).

Økonomiske
konsekvenser

I de seneste år er der solgt ca. 900 stk. per år á 4 kr. I alt 3..600 kr.
Kostprisen udgør 1.575 kr. En øget efterspørgsel, hvis pjecen bliver gratis er svær at skønne.

Bilag

Der indsendes IKKE bilag til forslaget
Forslaget indstilles til Vedtagelse

Komiteens indstilling (lørdag)
Begrundelse
for indstilling

Indstilles til vedtagelse: Skal kunne rekvireres gratis, så der sikres størst mulig udbredelse, da
der er erfaringer for, at det er en rigtig god informationsfolder.

Eventuelle
- Gratis, så grupperne kan bestille efter behov
bemærkninger - Gratis - større chance for at få dem ud til grupperne og de nødlidende
- Gratis - flere ud, der sikrer bedre tilgængelighed
- Hvis grupperne mener en folder er vigtig, så køber de den - men vil ikke stå i vejen for gratis

Afstemning i plenum (søndag)
For komiteens indstilling:

59

Imod:

2

Hverken for eller imod:

Afgivne stemmer:

61

Forslaget er vedtaget
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SK 2014 Forslag til beslutning
F16 : Økonomi

Anonyme Alkoholikere
i Danmark

Overskrift: Servicekonference hvert 2. år
Forslagstiller

Region storkøbenhavn

Forslag

Servicekonferencen afholdes i fremtiden kun i ulige år.
I år hvor der ikke afholdes servicekonference afholder AA Danmark åbent servicekonvent efter
7. tradition. Undervejs i konventet afholder de servicekonference delegerede en kort
servicekonference - hvor valg og presserende sager kan behandles.

Begrundelse

For at sikre kontinuiteten i AA Danmark, ønsker vi at skabe en mulighed for
Servicekonferencen behandler presserende sager. Samtidig ønsker vi at gøre servicearbejde
mere vedkommende og synligt for alkoholikere. Det forestiller vi os kan ske ved at afholde et
konvent hvor AA service præsenteres og diskuteres i en form, som kan ligne de i forvejen
kendte AA konventer.

Økonomiske
konsekvenser

Forventet besparelse på årsbasis ca 40.000 kr

Bilag

Der indsendes IKKE bilag til forslaget
Forslaget indstilles til Forkastelse

Komiteens indstilling (lørdag)
Begrundelse
for indstilling

Komitéen anerkender behovet for en fornyelse af servicekonferencen. Men forslaget er for
uklart. Workshop 6 2014 kan muligvis belyse mulighederne.

Eventuelle
bemærkninger

Afstemning i plenum (søndag)
For komiteens indstilling:

55

Imod:

6

Hverken for eller imod:

Afgivne stemmer:

61

Forslaget er forkastet
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SK 2014 Workshop
W1 : Økonomi

Anonyme Alkoholikere
i Danmark

Overskrift: Økonomi
Emnestiller

Region Midtjylland

Emne

Hvordan bruges AAs midler bedst på at nå den lidende alkoholiker?
Skal der frigøres flere midler til Landsdækkende Informationsudvalg ?
Skal der anvendes smartphones/iPads/tablets ??
Nyere litteratur ?
Er det en god ide, at Regionerne afholder flere arrangementer,der lokalt er rettet direkte mod
den lidende alkoholiker?
Skal AA Danmark sende større bidrag til Den Internationale Litteraturfond samt European
Service Meeting Fond ??

Begrundelse Såfremt et overskud med tiden vil vokse ud over den økonomiske og fornuftige reserve,vil det
være hensigtsmæssigt, at der er fastlagt mål for hvordan og med hvilke midler,vi bedst når den
lidende alkoholiker.
Økonomiske
konsekvenser
Bilag

Der indsendes IKKE bilag til emnet
Ikke relevant (Workshop)

Komiteens noter til emnet (lørdag)
Begrundelse
for indstilling

- AA DK skal støtte Den internationale Litteratturfond/European Meeting Fond, jf.
indgåede aftaler - jf. SK 2008 beslutning
- Det er svært at tage stilling til hvad vi skal bruge penge til, som vi ikke har
- AA skal på landsplan koordinere, hvordan penge skal bruges i relation til den
nødlidende alkoholiker.
- Bruge flere penge på gratis foldere til brug i regionerne
- Bruge flere penge på regionale aktiviteter
- Prioritering af midler Gruppe>>før>>Region>>før>>AA DK
- Bruge midler til at arbejde med offentlige institutioner (læger, sygehus e.t.c.)
- AA skal digitaliseres hurtigere - brug midler hertil

Eventuelle
bemærkninger

Afstemning i plenum (søndag)
For komiteens indstilling:

Imod:

Hverken for eller imod:

Afgivne stemmer:

0
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SK 2014 Workshop
W2 : Økonomi

Anonyme Alkoholikere
i Danmark

Overskrift: Interesse for servicearbejde
Emnestiller

Region Øst

Emne

Region Øst ønsker at genfremsætte workshopemne Workshop W04 fra 2013:
Interesse for servicearbejde.

Begrundelse

Region Øst har afholdt temadag om ovenstående. Region Øst finder at der er behov for af
samle erfaringerne fra komiteernes anbefalinger (SK2013) og ny ideer i et produkt, der kan
anvendes som inspiration til at udbrede interessen for servicearbejde til brug for grupperne og
den enkelte AA er.

Økonomiske
konsekvenser
Bilag

Bilag SK 2014 Workshop 2 (Materiale fra SK 2013)
Ikke relevant (Workshop)

Komiteens noter til emnet (lørdag)
Begrundelse
for indstilling

- Drejebog ikke realistisk, brug eksisterende pjecer fx ’Glæden ved at være
Grupperepræsentant’ eller ’ AA- gruppen hvor alting starter’
- At lære service starter i gruppen - vi skal ikke presse folk til servicearbejde
- hellere coache (gå foran sammen med (fx servicesponsor)) - Vi der arbejder med
service skal være gode rollemodeller
- ’foreslå at du prøver’ (ikke sige 'det skal du')
- Gruppens forhold til service
Referere i grupperne fra regionsmøder, servicekonferencer, konventer e.t.c. – bliv ved
(som del af dagsorden for gruppesamvittighedsmøde), for så giver det resultater
(løfterne)
- Skab trygge sociale rammer
- Åbne sociale rammer virker tiltrækkende – fx ½ time før og ½ time efter møderne
- Service arbejder på festivaler og tilsvarende kan virke som inspiration til at deltage i
servicearbejde.
- Deltage i større arrangement, fx konventer, landsmøde e.t.c.
- Tordenskjolds soldater arbejder også i AA, hjælp dem med at få flere med i service

Eventuelle
bemærkninger

Afstemning i plenum (søndag)
For komiteens indstilling:

Imod:

Hverken for eller imod:

Afgivne stemmer:

0
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SK 2014 Workshop
W3 : Service
Overskrift: Ikke alkoholiker i AA Danmark
Emnestiller

SKU 2014

Emne

Hvordan kan vi rekrutere en ikke Alkoholiker til AA Danmark?
Hvilke muligheder kan benyttes?

Anonyme Alkoholikere
i Danmark

Hvad vil vi med en ikke alkoholisk ven?
Hvilke opgaver kan vi bede vedkommende om at udføre?
Hvorledes klæder vi personen på til opgaverne?
Mentorordning?
Efterfølgende evaluering.
Begrundelse

De enkelte lande inden for Fællesskabet har stor gavn af at benytte Ikke-alkoholikere.'
11. Tradition i den lange form siger: "Det er aldrig nødvendigt, at vi roser os selv. Vi har det
bedre med at lade venner anbefale os."

Økonomiske
konsekvenser
Bilag

Bilag: Oversat fra Norge, Rekruttering og introduktion af ikke-alkoholikerre i Tjenesterådet.
Ikke relevant (Workshop)

Komiteens noter til emnet (lørdag)
Begrundelse
for indstilling

Eventuelle
- I stedet for at have én man henvender sig til, så hav en, der er med hele vejen
bemærkninger - har tidligere måske grebet det "omvendt" an - inviteret. Lad dem, der er interesserede
komme til os
- vigtigt at definere profil - vi skal have krav om, hvad vi ønsker - og hvad har de af
forventninger til os
- husk også det "ikke formelle" - brug venner af venner lokalt.
- Skal s´gu ikke være så bange

Afstemning i plenum (søndag)
For komiteens indstilling:

Imod:

Hverken for eller imod:

Afgivne stemmer:

0
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SK 2014 Workshop
W4 : Medier
Overskrift: Større synlighed i lokalsamfundet

Anonyme Alkoholikere
i Danmark

Emnestiller

SKU-udvalget

Emne

Hvilke erfaringer fra Servicekonferencen i 2013 kan anbefales, at AA og regionerne benytter i
arbejdet for større synlighed i lokalsamfundet – gerne konkretiseret og prioriteret i forhold til
AA Danmark henholdsvis Regionerne, herunder især hvad der skal til for at anbefalingerne
formidles og tages i anvendelse.
Udgangspunktet herfor er det arbejde der jf. bilag blev udført sidste år.

Begrundelse

På SK2013 blev fremlagt Rapport fra World Service Meeting, European Service Meeting samt
Nordic Service Meeting, ligesom der blev gennemført blandt andet de under bilag viste
workshops. Emnerne var ’brand varme’ i forhold til samfundsudviklingen, AA’s synlighed og
resultater, og der blev da også diskuteret på ’livet løs’, med en række ideer som resultat.
Men resultaterne/ideerne er kun i begrænset omfang taget i anvendelse.
Formålet med denne workshop er derfor at øge muligheden for, at der bliver taget stilling
til/igangsat anvendelse af de mange gode erfaringer og ideer.

Økonomiske
konsekvenser
Bilag

Bilag: SK 2014 Workshop 4 (materiale fra SK2013), Rapport fra WSM 2012, NSM-rapport til
HSR 2013.
Ikke relevant (Workshop)

Komiteens noter til emnet (lørdag)
Begrundelse
for indstilling

Erfaringer fra regionerne: Lokale brochurer med ikke-indforstået forside og sprog.
Sat op på f.eks. lægehuse ,biblioteker, sportshaller, m.v.
Evt. suppleret med Er der en alkoholiker i dit liv?
Pressemeddelelser gav avisomtale.
Send invitation til åbne møder til personale i alkohol-centre, sygehuse, politi.
Database med oplysninger om aktiviteter rundt om i landet. Link under Service på
AA`s hjemmeside (med adgangskode).
Informationshåndbog.

Eventuelle
bemærkninger

Afstemning i plenum (søndag)
For komiteens indstilling:

Imod:

Hverken for eller imod:

Afgivne stemmer:

0
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SK 2014 Workshop
W4a : Visioner
Overskrift: Større synlighed i lokalsamfundet

Anonyme Alkoholikere
i Danmark

Emnestiller

SKU-udvalget

Emne

Hvilke erfaringer fra Servicekonferencen i 2013 kan anbefales, at AA og regionerne benytter i
arbejdet for større synlighed i lokalsamfundet – gerne konkretiseret og prioriteret i forhold til
AA Danmark henholdsvis Regionerne, herunder især hvad der skal til for at anbefalingerne
formidles og tages i anvendelse.
Udgangspunktet herfor er det arbejde der jf. bilag blev udført sidste år.

Begrundelse

På SK2013 blev fremlagt Rapport fra World Service Meeting, European Service Meeting samt
Nordic Service Meeting, ligesom der blev gennemført blandt andet de under bilag viste
workshops. Emnerne var ’brand varme’ i forhold til samfundsudviklingen, AA’s synlighed og
resultater, og der blev da også diskuteret på ’livet løs’, med en række ideer som resultat.
Men resultaterne/ideerne er kun i begrænset omfang taget i anvendelse.
Formålet med denne workshop er derfor at øge muligheden for, at der bliver taget stilling
til/igangsat anvendelse af de mange gode erfaringer og ideer.

Økonomiske
konsekvenser
Bilag

Bilag: SK 2014 Workshop 4 (materiale fra SK2013), Rapport fra WSM 2012, NSM-rapport til
HSR 2013.
Ikke relevant (Workshop)

Komiteens noter til emnet (lørdag)
Begrundelse
for indstilling

Vi ønsker at LIV på landsplan udstikker fokusområder såsom: uddannelsesinstitutioner,
folkeskoler, sygehuse, fængsler, læger, politikere m.v. i bestemte tidsintervaller. Giver grupper
forslag til konkrete måder at gøre dette på, samt tidligere erfaringer (guide).
Vi ønsker at LIV skal udarbejde fokusområder såsom: uddannelsesinstitutioner, folkeskoler,
fængsler, læger, politikere, sygehuse m.v. og tidsintervaller for at tage fat på disse.
LIV kan samtidigt med dette udarbejde guides til hvordan man tager fat på opgaven, evt. med
erfaringer fra tidligere arbejde med dette.

Eventuelle
bemærkninger

Afstemning i plenum (søndag)
For komiteens indstilling:

Imod:

Hverken for eller imod:

Afgivne stemmer:

0
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SK 2014 Workshop
W5 : Medier
Overskrift: Årlig publikation til ikke alkoholikere

Anonyme Alkoholikere
i Danmark

Emnestiller

SKU 2014

Emne

Kan vi skabe en publikation til ikke alkoholikere "a la boxbladet", som udgives en gang årligt, og
uddeles gratis til sygehuse, lægekonsultationer, rådgivningscentre og andre offentlige
instanser?
Kan vi nå den lidende alkoholiker ved hjælp af anonyme personlige beretninger, som fortæller
alkoholikerens historie med alkoholikerens sprog og alkoholikerens følelser?
Kan vi ved hjælp af en sådan publikation gøre indtryk på læger, rådgivere, præster,
sagsbehandlere og andre som ofte har det første møde med den lidende alkoholiker, men som
måske mangler værktøjerne?
Er det eventuelt en opgave for det landsdækkende informationsudvalg at udsende en sådan
publikation?

Begrundelse

Ved at forsøge at nå den lidende alkoholiker i øjenhøjde og berette om alkoholikerens
personlige beretning, lægger vi vægt på det personlige, de følelsesmæssige problemstillinger
og hvordan vi ved hjælp af AA er kommet videre og har genfundet glæden ved livet uden
alkohol.
Vi ønsker at gøre indtryk på modtageren ved hjælp af personlige beretninger og dermed skabe
kontakten og muligheden for et fremtidigt samarbejde.

Økonomiske
konsekvenser

Der vil selvsagt være en udgift i forhold til layout og størrelsen af publikationens oplag, som
mam evt. kunne bede Boxudvalgets redaktion være behjælpelig med at redegøre for.

Bilag

intet bilag

Komiteens noter til emnet (lørdag)
Begrundelse
for indstilling

Publikation til ikke-alkoholikere. Diskret forside!
Hovedservicerådet foreslås at nedsætte ad hoc-udvalg.
Komitéen synes, det er en god ide.

Eventuelle
bemærkninger

Afstemning i plenum (søndag)
For komiteens indstilling:

Imod:

Hverken for eller imod:

Afgivne stemmer:

0
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SK 2014 Workshop
W6 : Service
Overskrift: Hvad bruger vi Servicekonferencen til?

Anonyme Alkoholikere
i Danmark

Emnestiller

Yvette

Emne

Kan Servicekonferencen nuværende indhold og form ændres?
Skal den afholdes hvert år eller kan den afholdes hvert 2. år eller efter behov?
Kan sammensætningen af deltagere ændres (flere eller færre deltagere)?

Begrundelse

Da strukturen i AA Danmark gennem de seneste årtier har fundet et stabil fundament er tiden
måske moden til at afpasse midlerne til behovet.

Økonomiske
konsekvenser
Bilag
Ikke relevant (Workshop)

Komiteens noter til emnet (lørdag)
Begrundelse
for indstilling

Eventuelle
- If it's not broken, don't fix it
bemærkninger - God flad struktur - hvis SK med længere mellemrum mere "magt" til HSR
- Måske ingen revolutioner, men kontinuerlig bevægelse - vil miste meget af eksiterende
arbejde.
- Hjælpe med fordeling i komiteer af HSR-medlemmer contra delegerede.
- Korrektioner af håndbøger i én komité
- Bliver noget halvt, hvis hvert andet år - år ét, suge til sig, år tre på vej roter ud
- grundigere forberedelser, så mindre fluekorpulering
- temadage regioner forud for SK
- Tænk i ideer - ikke i penge
mindretal:
- for meget tid komma-retning ift pengeforbrug - konvent for egen regning hvert andet år? Pas
på ikke skabe konference for konferencens skyld

Afstemning i plenum (søndag)
For komiteens indstilling:

Imod:

Hverken for eller imod:

Afgivne stemmer:

0
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SK 2014 Workshop
W6a : Visioner

Anonyme Alkoholikere
i Danmark

Overskrift: Hvad bruger vi Servicekonferencen til?
Emnestiller

Yvette

Emne

Kan Servicekonferencen nuværende indhold og form ændres?
Skal den afholdes hvert år eller kan den afholdes hvert 2. år eller efter behov?
Kan sammensætningen af deltagere ændres (flere eller færre deltagere)?

Begrundelse

Da strukturen i AA Danmark gennem de seneste årtier har fundet et stabil fundament er tiden
måske moden til at afpasse midlerne til behovet.

Økonomiske
konsekvenser
Bilag
Ikke relevant (Workshop)

Komiteens noter til emnet (lørdag)
Begrundelse
for indstilling

Servicekonference hvert år - form og indhold kunne være anderledes..
Det er vigtigt at vi får mere tid til at diskuttere workshops - som har et indhold der omhandler
at få budskabet bragt videre. Workshops der kan gøre, at vi faktisk får noget konkret med hjem
der kan hjælpe os.
Det vil måske gøre det mere interessant at være delegeret frem for bare at ændre i
"strukturen".
Forpligte HSR/servicekonferenceudvalget at udforme de ideer der kommer fra workshop, så de
bliver udformet som forslag til næste års servicekonference.
Vi skal blive bedre til at forholde os til virkeligheden, antallet af grupper er faldende.
Hvordan gør vi os mere synlige og får flere ind af dørene i grupperne, udvalgene fortæller om
hvad de har lavet i det forgangne år, men ikke hvad de skal arbejde med det næste år. Mere
levende hvis vi som delegerede kan diskutere det der skal ske det næste år, HSR og udvalgne
skal komme med forslag der skal diskuteres.
Find et billigere sted at afholde servicekonference og lad observatører deltage.
Vi skal økonomisere vores tid, så der er tid til det interessante / det med kød på.
Evt. en strategiplan vedtaget på hvert 5. servicekonference.

Eventuelle
bemærkninger

Afstemning i plenum (søndag)
For komiteens indstilling:

Imod:

Hverken for eller imod:

Afgivne stemmer:

0
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SK 2014 Workshop
W6b : Medier
Overskrift: Hvad bruger vi Servicekonferencen til?

Anonyme Alkoholikere
i Danmark

Emnestiller

Yvette

Emne

Kan Servicekonferencen nuværende indhold og form ændres?
Skal den afholdes hvert år eller kan den afholdes hvert 2. år eller efter behov?
Kan sammensætningen af deltagere ændres (flere eller færre deltagere)?

Begrundelse

Da strukturen i AA Danmark gennem de seneste årtier har fundet et stabil fundament er tiden
måske moden til at afpasse midlerne til behovet.

Økonomiske
konsekvenser
Bilag

Komiteens noter til emnet (lørdag)
Begrundelse
for indstilling
Eventuelle
bemærkninger

Afstemning i plenum (søndag)
For komiteens indstilling:

Imod:

Hverken for eller imod:

Afgivne stemmer:

0
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SK 2014 Workshop
W6c : Økonomi
Overskrift: Hvad bruger vi Servicekonferencen til?

Anonyme Alkoholikere
i Danmark

Emnestiller

Yvette

Emne

Kan Servicekonferencen nuværende indhold og form ændres?
Skal den afholdes hvert år eller kan den afholdes hvert 2. år eller efter behov?
Kan sammensætningen af deltagere ændres (flere eller færre deltagere)?

Begrundelse

Da strukturen i AA Danmark gennem de seneste årtier har fundet et stabil fundament er tiden
måske moden til at afpasse midlerne til behovet.

Økonomiske
konsekvenser
Bilag
Ikke relevant (Workshop)

Komiteens noter til emnet (lørdag)
Begrundelse
for indstilling

- Det fungerer i nuværende form
- Måske kan sammensætnng af deltagere ændres (fx kun 1 stemmeberettiget HSR
medlem pr. region)
- Årligt er der behov for blandt andet
- godkendelse af Servicehåndbog
- godkendelse af regnskabet

Eventuelle
bemærkninger

Afstemning i plenum (søndag)
For komiteens indstilling:

Imod:

Hverken for eller imod:

Afgivne stemmer:

0
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SK 2014 Workshop
W7c : Medier

Anonyme Alkoholikere
i Danmark

Overskrift: AA-Danmarks fremtid
Emnestiller

Mogens B.

Emne

På Servicekonferencen er de delegerede repræsentanter for AA grupperne.
De har derfor i en workshop med emnet: "AA Danmarks fremtid" mulighed for at brainstorme
om løst og fast for at komme med et idekatalog til fremtidige tiltag og beslutninggrundlag, der
vil gavne AA Danmark.

Begrundelse

Der åbnes op for at alle kan komme til orde og derved får "græsrødderne" muligheden for selv
at påvirke dagsordenen.

Økonomiske
konsekvenser
Bilag

Komiteens noter til emnet (lørdag)
Begrundelse
for indstilling
Eventuelle
bemærkninger

Afstemning i plenum (søndag)
For komiteens indstilling:

Imod:

Hverken for eller imod:

Afgivne stemmer:

0
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SK 2014 Workshop
W7 : Visioner

Anonyme Alkoholikere
i Danmark

Overskrift: AA-Danmarks fremtid
Emnestiller

Mogens B.

Emne

På Servicekonferencen er de delegerede repræsentanter for AA grupperne.
De har derfor i en workshop med emnet: "AA Danmarks fremtid" mulighed for at brainstorme
om løst og fast for at komme med et idekatalog til fremtidige tiltag og beslutninggrundlag, der
vil gavne AA Danmark.

Begrundelse

Der åbnes op for at alle kan komme til orde og derved får "græsrødderne" muligheden for selv
at påvirke dagsordenen.

Økonomiske
konsekvenser
Bilag
Ikke relevant (Workshop)

Komiteens noter til emnet (lørdag)
Begrundelse
for indstilling

Antallet af delegerede på DK´s konference er flere end eksempelvis i Sverige, Norge og Finland.
Inspirationen bør komme fra grupperne.
Hvordan får man folk ind til service?
Hvordan får vi delt erfaring med servicearbejde i region, på landsplan m.v.?
Besøge grupper hvor der ikke er grp.repræsentanter, venskabsgrupper, det indforståede sprog
er måske en hindring.
I stedet for at sende materiale til en gruppe, så send en mand med erfaring med.

Eventuelle
bemærkninger

Afstemning i plenum (søndag)
For komiteens indstilling:

Imod:

Hverken for eller imod:

Afgivne stemmer:

0
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SK 2014 Workshop
W7a : Service

Anonyme Alkoholikere
i Danmark

Overskrift: AA-Danmarks fremtid
Emnestiller

Mogens B.

Emne

På Servicekonferencen er de delegerede repræsentanter for AA grupperne.
De har derfor i en workshop med emnet: "AA Danmarks fremtid" mulighed for at brainstorme
om løst og fast for at komme med et idekatalog til fremtidige tiltag og beslutninggrundlag, der
vil gavne AA Danmark.

Begrundelse

Der åbnes op for at alle kan komme til orde og derved får "græsrødderne" muligheden for selv
at påvirke dagsordenen.

Økonomiske
konsekvenser
Bilag

Komiteens noter til emnet (lørdag)
Begrundelse
for indstilling
Eventuelle
bemærkninger

Afstemning i plenum (søndag)
For komiteens indstilling:

Imod:

Hverken for eller imod:

Afgivne stemmer:

0
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SK 2014 Workshop
W7b : Økonomi

Anonyme Alkoholikere
i Danmark

Overskrift: AA-Danmarks fremtid
Emnestiller

Mogens B.

Emne

På Servicekonferencen er de delegerede repræsentanter for AA grupperne.
De har derfor i en workshop med emnet: "AA Danmarks fremtid" mulighed for at brainstorme
om løst og fast for at komme med et idekatalog til fremtidige tiltag og beslutninggrundlag, der
vil gavne AA Danmark.

Begrundelse

Der åbnes op for at alle kan komme til orde og derved får "græsrødderne" muligheden for selv
at påvirke dagsordenen.

Økonomiske
konsekvenser
Bilag
Ikke relevant (Workshop)

Komiteens noter til emnet (lørdag)
Begrundelse
for indstilling

- Opfordre til, at alle grupper jævnligt besøger steder, hvor der er nødlidende alkoholiker
(Væresteder m.v.)
- Aftaler med sygeplejersker, der spørger syge om de har lyst til at tale med en AA'er
- 'Sammearbejder' lokalt med sygeplejersker, læger, præster, kommuner,
hjemmeplejen…….. andre, der møder nødlidende alkoholikere
- Møder på nettet
- De nuværende møder vil aldrig kunne erstattes - den persolige kontakt er en
hjørnesten
- Etablering af idebank, der gør det enklere at dele gode ideer - under LIV, eventuelt
som blog på AA's hjemmeside

Eventuelle
bemærkninger

Afstemning i plenum (søndag)
For komiteens indstilling:

Imod:

Hverken for eller imod:

Afgivne stemmer:

0
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Servicekonferenceformand 2015
Ole K
Servicekonferenceviceformand
2015
Eia T
Komiteen Medier:
Formand
Dorte S
Sekretær
Ruth S
Suppleant
Preben J M
Komiteen Økonomi:
Formand
Niels Otto H
Sekretær
Marianne S
Suppleant
Marie K
Komiteen Visioner:
Formand
Eia T
Sekretær
Chenett A F
Suppleant
Thomas B
Komiteen Service:
Formand
Sune S
Sekretær
Peter M
Suppleant
John C

Antal Delegerede til Servicekonferencen 2015
Region

Grupper

Delegerede

Nordjylland
Midtjylland
Syd
Øst
Storkøbenhavn
Nordsjælland

36
104
80
79
123
30

7
11
10
9
12
6

I alt

452

55
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