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Anonyme Alkoholikere
i Danmark

SK 2016 Forslag til beslutning
F01 : Service
Overskrift: Servicehåndbogens side 13: Hovedservicerådets sammensætning
Forslagstiller

Servicehåndbogsudvalget

Forslag

Servicehåndbogens side 13: Hovedservicerådets sammensætning: Tredje punkt: "Antallet af
medlemmer skal altid kunne udvides eller indskrænkes, hvis der opstår behov herfor" Ændres
til: "Servicekonferencen skal altid kunne udvide eller indskrænke antallet af medlemmer, hvis
der opstår behov herfor".

Begrundelse

For at understrege, at det er Servicekonferencen, der beslutter, hvordan strukturen iAA
Danmark skal være.

Økonomiske
konsekvenser

ingen

Bilag

Der indsendes IKKE bilag til forslaget

Komiteens indstilling (lørdag)
Begrundelse
for indstilling

Forslaget indstilles til Vedtagelse

Komiteen støtter forslaget, idet det er Servicekonferencen der beslutter strukturen i AA.
Komiteen opfatter forslaget, som en præcisering af ansvaret og den nuværende praksis.

Eventuelle
bemærkninger

Afstemning i plenum (søndag)
1. afstemning:
For komiteens indstilling: 61 (98,4%) Imod: 1 Hverken for eller imod: 0

Afgivne stemmer:

62

Mindretalsudtalelse Henrik:
Hvis beslutning om at det kun er Servicekonferencen der kan afgøre antallet af medlemmer i Hovedservicerådet
og ikke Hovedservicerådet selv, er det en dårlig ide. Dette begrænser nemlig muligheden for at få en ikke
alkoholiker ind i Hovedservicerådet. En eventuelt kandidat er måske ikke indstillet på at vente op til et år på at
en Servicekonference beslutter at det er muligt for at personen kan blive valgt.
2. afstemning:
For komiteens indstilling: 45 (77,6%) Imod: 13 Hverken for eller imod: 4

Afgivne stemmer:

62

Forslaget er vedtaget
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SK 2016 Forslag til beslutning
F02 : Service

Overskrift: Servicehåndbogens side 6: Komiteer

Anonyme Alkoholikere
i Danmark

Forslagstiller

Servicehåndbogsudvalget

Forslag

Servicehåndbogens side 6: Komiteer: Sidste afsnit på siden: "Ordstyreren spørger plenum, om
udtalelsen har flyttet stemmer. Såfremt dette er tilfældet, foretages en endelig
afstemning".Ændres til: "Efter denne udtalelse foretages en endelig afstemning".

Begrundelse

Ingen enkeltperson behøver at tilkendegive, at have skiftet standpunkt. Samtidig betyder det
en mere meningsfyldt gennemførelse af afstemningerne.

Økonomiske
konsekvenser

Ingen

Bilag

Der indsendes IKKE bilag til forslaget

Komiteens indstilling (lørdag)
Begrundelse

Forslaget indstilles til Vedtagelse

Komitten støtter forslaget, idet det styrker demokratiet og anonymiteten i afstemningen.

for indstilling
Eventuelle
bemærkninger

Afstemning i plenum (søndag)
For komiteens indstilling: 60 (96,8%) Imod: 0

Hverken for eller imod: 2 Afgivne stemmer:

62

Forslaget er vedtaget
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SK 2016 Forslag til beslutning
F03 : Økonomi

Anonyme Alkoholikere
i Danmark

Overskrift: Overskudsdeling
Forslagstiller

Daglig Ledelse

Forslag

Hovedservicerådet udarbejder i tilfælde af et overskud i regnskabet hvert år et forslag til
servicekonference om, hvordan overskuddet fordeles.Dette sker under hensyn til, at der
er opbygget den vedtagne fornuftige reserve på 1 års driftsudgifter. Såfremt
Servicekonferencen ikke kan godkende Hovedservicerådets indstillinger og forkaster disse,
vil det overskydende beløb ubeskåret tilgå Den Internationale Litteraturfond.

Begrundelse

Beslutning i 2008 skete på et tidspunkt, hvor reserven ikke var opnået. Dette skete først i 2013.
Dermed har overskud gennem årene kun været anvendt til 2 formål, nemlig opbygning af
reserven og "udlodning til Den Internationale Litteraturfond og Europæisk Service Møde. "Med
vedtagelsen af forslaget vil fleksibiliteten for Fællesskabets muligheder for at hjælpe den
lidende alkoholiker være udvidet til at kunne yde økonomisk hjælp over en bredere palet, end
det hidtil har været muligt. Hovedservicerådets forslag til anvendelse af overskydende beløb
kan eksempelvis være:
•Eventuel yderligere styrkelse af reserven,hvis forhold tilsiger dette
•Yderligere bidrag til Den Internationale Litteraturfond
•Direkte sponsorstøtte til andre lande
•Bidrag til specifikke projekter der har til formål at hjælpe den lidende alkoholiker
•Udvidelse af gratis publikationer i Litteratursortimentet samt prisjusteringer på litteraturen i
øvrigt.
•Ny teknologi

Økonomiske
konsekvenser
Bilag

Der indsendes bilag til forslaget

Komiteens indstilling (lørdag)
Begrundelse
for indstilling

Forslaget indstilles til Vedtagelse

enstemmigt vedtaget

pengene skal fordeles til fordel for den lidende alkoholiker

Eventuelle
Flertallet:
bemærkninger henstiller til HHovedservicerådet, at forslagene til fordeling af overskuddet fremlægges som
enkelte forslag og behandles enkeltvis på Servicekonferencen, ikke som en samlet pakke.
Mindretallet:
forslaget er godt og vi mener at Hovedservicerådet er kompetent til at beslutte
hvordan forslaget skal
fremlægges

Afstemning i plenum (søndag)
For komiteens indstilling: 61 (98,4%) Imod: 1

Hverken for eller imod: 0

Afgivne stemmer:

Mindretallet ønskede ingen bemærkninger.

Forslaget er vedtaget
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SK 2016 Forslag til beslutning
F04 : Visioner

Anonyme Alkoholikere
i Danmark

Overskrift: Stemmeret
Forslagstiller

Hovedserveicerådet

Forslag

Daglig ledelse bestående af formand, viceformand,sekretær og kasserer skal ikke have
stemmeret på Servicekonferencen.Vedtages forslaget skal servicehåndbogen redigeres.

Begrundelse

AA Danmark har af historiske grunde haft en daglig ledelse valgt af Servicekonferencen. I
starten havde formand og viceformand stemmeret på Servicekonferencen, og senere fik også
sekretær og kasserer stemmeret. Demokratiet i AA udspringer i grupperne, der via deres
repræsentant vælger regionens repræsentanter i Hovedservicerådet og de delegerede til
Servicekonferencen.Når Servicekonferencen vælger nogle, der så selv har stemmeret på
Servicekonferencer, er der en risiko for, at det udhuler de regionsvalgtes indflydelse.

Økonomiske
konsekvenser

0

Bilag

Der indsendes bilag til forslaget

Komiteens indstilling (lørdag)

Forslaget indstilles til Vedtagelse

Begrundelse
for indstilling

Det bliver forenklet at daglig ledelse ikke har stemmeret. Det er de delegeredes konference.
Daglig ledelse har ansvar for at udføre de beslutninger der bliver taget på
Servicekonferencen. Erfaringen vil stadig være til rådighed.
10 for
1 imod

Eventuelle
bemærkninger

Daglig ledelse har rettigheden til at stemme, men ikke pligten.

Afstemning i plenum (søndag)
For komiteens indstilling: 59 (96,7%) Imod: 0 Hverken for eller imod: 2

61

Afgivne stemmer:

(1 stemmeberettiget forladt lokalet)

Forslaget er vedtaget
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SK 2016 Forslag til beslutning
F05 : Visioner

Overskrift: Kassererposten nedlægges

Anonyme Alkoholikere
i Danmark

Forslagstiller

Hovedservicerådet

Forslag

Kassererposten nedlægges.Vedtages forslaget, skal alle steder iservicehåndbogen, der omtaler
kassererposten, redigeres.

Begrundelse

AA Danmark har siden 2012 fungeret uden en valgt kasserer. Opgaverne har i denne periode
været varetaget dels af Revisor og siden 2013 af Kontorforretningsføreren. Daglig Ledelse har
fungeret i praksis uden kasserer (med 3 medlemmer) og med Kontorforretningsføreren som
bindeled mellem kontorfunktionerne og Daglig Ledelse. Derfor mener vi,at det vil være
fornuftigt at tilpasse strukturen til virkeligheden. Historisk set har Kassereren ikke været
interesseret i så meget andet end økonomien i Anonyme Alkoholikere, og har derfor ikke
deltaget så meget i det organisatoriske arbejde i Daglig Ledelse.

Økonomiske
konsekvenser
Bilag

Transport og mødeudgifter for 1 person

Der indsendes IKKE bilag til forslaget
Forslaget indstilles til Vedtagelse

Komiteens indstilling ( lørdag)
Begrundelse
for indstilling

Tillid til at Hovedservicerådet kan varetage opgaven.
3 imod
8 for

Forretningsføreren er udpeget af Hovedservicerådet. Svært at sætte posten op igen, hvis
Eventuelle
bemærkninger den bliver nedlagt.
Hovedservicerådet bruger meget energi på at finde en kandidat. Hovedservicerådet består
idag af 2 fra hver region + daglig ledelse (15 personer), imod for cirkaa 6 år siden 1 fra hver
region + daglig ledelse (10 personer). Bliver posten nedlagt kommer der i hvert fald ingen
kasserer. Døren til posten bliver lukket.

Afstemning i plenum (søndag)
1. afstemning:
For komiteens indstilling: 41 (75,9%) Imod: 13

Hverken for eller imod: 8

Afgivne stemmer:

62

Mindretalsudtalelse Elias:
Siden 2012 har der været en på valg nemlig sidste år, derfor ikke nødvendigt at nedlægge posten.
2. afstemning:
For komiteens indstilling: 38 (66,7%) Imod: 19

Hverken for eller imod: 4
Afgivne stemmer:
61
(1 stemmeberettiget forladt lokalet)

Forslaget vedtaget
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SK 2016 Forslag til beslutning
F08 : Service

Anonyme Alkoholikere
i Danmark

Overskrift: Afstemningsprocedure og retningslinjer
Forslagstiller

Region Midt

Forslag

I servicehåndbogen på side 7 - mellem 9. og 10. punkt indsættes et nyt punkt:
"Efter en mulig mindretalsudtalelse, og før forslaget kommer til 2. afstemningsrunde, skal
pågældende komiteformand læse det fulde forslag, begrundelse og indstilling op for
plenum".

Begrundelse

At samle afstemningsprocedure i et afsnit. (Få præciseret mindretalsudtalelse fra 5.
koncept under vores afsnit om afstemning), og minimere risici for at en fejlinformation i en
mindretalsudtalelse står som sidste information forud for 2. afstemningsrunde.

Økonomiske
konsekvenser

0,-

Bilag

Der indsendes IKKE bilag til forslaget

Komiteens indstilling (lørdag)
Begrundelse
for indstilling

Forslaget indstilles til Vedtagelse

Komitten støtter forlaget.
Komitten finder det vigtigt, at det faktuelle i forslaget og indstilling står helt klart til
2. afstemningsrunde.
Det skal indskærpes, at det kun er forslag,begrundelse og indstilling der oplæses igen.

Eventuelle
Et komite medlem var betænkelig,da effekten af mindretalsudtalelsen kan forsvinde / blive
bemærkninger overskygget.

Afstemning i plenum (søndag)
For komiteens indstilling: 53 (88,33%) Imod: 7

Hverken for eller imod: 2

Afgivne stemmer:

62

Mindretalsudtalelse Tobias:
Mener at mindretalsudtalelsen skal være det sidste ord før en ny afstemning. Stadigvæk huske på hvad der er
bedst for Fællesskabet.
Ingen stemmer flyttet, derfor ingen ny afstemning

Forslaget er vedtaget
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SK 2016 Forslag til beslutning
F09 : Medier

Anonyme Alkoholikere
i Danmark

Overskrift: "Dette er AA" bliver gratis for grupperne.
Forslagstiller

Region Syd

Forslag

Det foreslåes at hæftet "Dette er AA" - en præsentation af programmet, bliver gratis for
grupperne at anskaffe.

Begrundelse

Hæftet er rigtig godt, og fortjener at blive udbredt og læst af flere.

Økonomiske
konsekvenser

Manglende indtægt på under kr. 1.000,- pr. år. Pt. er der ca. 1.700 stk på lager, og der bliver
solgt ca. 80 stk. pr. år.

Bilag

Der indsendes IKKE bilag til forslaget

Komiteens indstilling (lørdag)
Begrundelse
for indstilling

Forslaget indstilles til Forkastelse

Hæftet skal ikke være gratis. Oplag på 1.700 stk. skal kasseres og afskrives. Første oplag er
fra 1984 og er revideret 1993, ikke nutidig sprogbrug og indeholder fejlagtige oplysninger.

Eventuelle
Hvis der senere kommer en beslutning om at bevare hæftet " Dette er AA " bør hæftet
bemærkninger opdateres og genoptrykkes i samme format som AA's øvrige gratis foldere.

Afstemning i plenum (søndag)
For komiteens indstilling: 60 (96,8%) Imod: 0 Hverken for eller imod: 2

Afgivne stemmer:

62

Forslaget er forkastet
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Servicekonference 2016
Workshops
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SK 2016 Workshop
W01
Overskrift: Afhænger egnethed til service også af trinarbejde?
Emnestiller

Anonyme Alkoholikere
i Danmark

Chenett
I nogle grupper definerer man egnethed til service i forhold til,hvor de enkelte er i
trinprocessen. Du kan f.eks. være mødeleder efter dit 5. trin, kasserer efter dit 9. trin osv.
Fortæller længden af ædruelighed eller dit trinarbejde noget om din egnethed til service?

Begrundelse

Kommentar:
Komiteen fremlægger deres synspunkter i plenum søndag,hvorefter der fælles debat.

Medier

Komiteens noter til emnet (lørdag)
Begrundelse
for indstilling

Det eneste der kræves for at være medlem af AA er et ønske om holde op med at drikke.
Det er gruppesamvittigheden der afgør den enkeltes egnethed.
Det strider imod AA's 3 tradition at der praktiseres regler og krav imellem trinarbejde og
egnethed til service.
AA's 4 tradition, grupperne er selvstyrende og især regel 62, lad være med at tage dig selv så
pokker højtideligt
Egnethed til service kan i høj grad afhænge af trinarbejde.

Økonomi

Komiteens noter til emnet (lørdag)
Begrundelse
for indstilling

Nej det gør det ikke. Kvalitet ikke kvantitet
gruppesamvitigheden er den øverste myndighed og den der beslutter hvem der skal være
hvad. Trin er en livs process, ikke en afsluttet del.
Trin er ikke en betingelse for at lave service.
Villighed-tillid,
udbyttet af trinarbejdet kan ikke måles, af hvem?
3.tradition.
5. tradition.
Hold det enkelt.
Service er det ene ben itrekanten.
Regionsarbejde- landsarbejde,- her beskyttes den enkelte af længden på ædrulighed
telefonvagten måske udfordret? Man er alene,-Tunge samtaler;-uddandelse?

Side 1 af 2 sider
10 af 17

Side 2 af 2 sider

Service

Komiteens noter til emnet (lørdag)
Begrundelse
indstilling

Egnethed til service afhænger ikke i sig selv af længden af ædruelighed og trinarbejde.
VI skal holde det enkelt - undgå bureaukrati og kontrol
Gruppesamvittigheden er beslutningsmyndigheden for gruppen - 4. tradition
Der er mange veje ind iAA
Andre pointer i debatten:
Serviceposter giver selvtillid / styrker ædrueligheden.
Det er vigtigt at stimulere ildsjæle (også med kortere ædruelighed)
Brugbarhed fremmer ædrueligheden

Visioner

Komiteens noter til emnet (lørdag)
Begrundelse
for indstilling

Trinarbejde stor del for servicearbejde.
Skelne lidt mellem fysisk og åndelig ædrulighed.
Individuelt fra person til person.
Op til hver enkelt gruppe hvordan de vælger til serviceposter. Gruppesamvittigheden.
Længden af ædrulighed er et faktum, mængden af trinarbejde ikke så målbar.
Ingen sammenhæng mellem trinarbejde og service.
Rydde op i sig selv, samtidig med opgaver i service.
Ikke nogen der kan bestemme over nogen. Det kommer meget an på posten.
Service giver værdighed. Egnethed kommer også af lyst, personlighed og tillid.
Skille det ad, trin er personlig udvikling. Skal der stilles krav til servicearbejde, er det ikke lige
i AA-ånden.
Alle søger efter folk der vil yde service, det vil være ødelæggende at stille krav om
gennemgang af trin. Meget forskel på hvor langt folk er i trinarbejde. Man skal bare have
taget 1.trin. Svært vurdere andre.
Hvad er bedst for gruppen og fælleskabet. Regler for deltagelse i det ene eller andet ville
spænde ben for udvikling.
Ønske om at give videre hvad jeg selv har modtaget.
AA tilbyder muligheder.
Blandede følelser til nogle møder hvor der er krav, søge andre steder hen.
Tolerance. Blive godt taget imod. Blive inddraget i arbejde. Ubehageligt at blive begrænset.
Vi er alle forskellige også efter have taget trinene.
Respekt for hinanden. Tillid bliver vist til nye, det giver værdi.
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SK 2016
Workshop W03:
Overskrift: Innovation - Box 334

Anonyme Alkoholikere
i Danmark

Emnestiller

BOX 334 udvalget

Emne

Vi vil gerne have diskuteret hvordan udbredelsen af bladet kan gøres 'bredere'. Hvordan får
vi flere abonnenter - og hvordan behandles indholdet af bladet på f.eks.
gruppesamvittighedsmøder? Laver I indlæg - og hvad vil I gerne have der fokuseres på? Skal
bladet udsendes elektronisk til f.eks. en lavere abonnementspris?

Begrundelse

Vi vil gerne udbrede kendskabet til Box 334 og peppe bladet op til 2016+ version.

Økonomiske
konsekvenser
Bilag

Der indsendes IKKE bilag til emnet

Service

Komiteens noter til emnet (lørdag)
Forslag til Box-bladet:
•

Fokus på et stærkt AA-brand

•

Elektronisk version

•

Forbrugerundersøgelse

•

Gode skribenter -journalistisk bearbejdning

•

Billeder af AA-mødelokaler

•

Sende "teasere" ud f.eks. med T-D-E

Visioner

Komiteens noter til emnet (lørdag)
Begrundelse
for indstilling

Bliver det udsendt elektronisk kommer det ikke så nemt ud i grupperne.
Er bladet overhovedet nødvendigt.
Læses det af interesse uanset hvordan det ser ud.
Luk bladet.
Dejligt ikke at skulle læse på en skærm, glad for et fysisk blad.
Ikke penge i at udgive det elektronisk.
Ikke nogen diskussion om bladets indhold på møderne.
Husk få sagt i grupperne at vi gerne selv må komme med indlæg.
Box 334-udvalget prikke folk på skuldrene og få dem til skrive. Lave teasere. Temablade.
Mere medlemsvenligt.
Regionerne bør vælge en repræsentant til sørge for indlæg på Regionens sider.
Glad for det fysiske blad.
Bladet bliver brugt som emneindlæg nogle steder.
Måske skal bladet være gratis.
Ikke alle har computer, derfor papirudgave.
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SK 2016 Workshop
W04
Overskrift: Bør der ske fornyelse/ændri ng ift.Servicekonferencen
Emnestiller

Anonyme Alkoholikere
i Danmark

Gorm/Eia
Er der noget af det, der foregår på servicekonferencen, der kan tages ud {foregå andre steder),
og er der noget, der skal være mere fokus på servicekonferencen.
Vi vil meget gerne have max 3 konkrete udsagn tilbage til dette.

Medier

Komiteens noter til emnet (lørdag)

Begrundelse
for indstilling

Mere "face to face "kommunikation imellem udvalgsrepræsentanter og de delegerede.
Mere tid til workshops. Servicekonferenceudvalget prioriterer de enkelte workshops
vigtighed på forkant.
Er workshops relevante for den lidende alkoholiker og udmønter de sig i noget konkret?
Gøre programmet skarpere ved at lægge noget af arbejdet ud i de enkelte grupper. Mere fokus.
Hvordan gavner Servicekonferencen den lidende alkoholiker?

Service

Komiteens noter til emnet (lørdag)
Begrundelse
for indstilling

Komiteens er ikke kommet frem med noget der kan tages ud af Servicekonferencen.
Derimod mere fokus på:
Workshops - "walk & talk"
Workshops skal sikres at de efterfølgende bliver gennemarbejdet og evt giver forslag til
kommende Servicekonferencer.
Fremhæve formålet - hovrfor er vi her?

Side 1 af 2 sider

13 af 17

Side 2 af 2 sider

Visioner

Komiteens noter til emnet (lørdag)
Begrundelse
for indstilling

1. Sekretærene sætter sig sammen og får samlet ideer fra workshops og fremlægger
det samlet og tage workshops op året efter for se hvad de er blevet brugt til.
2. At kunne spørge om hvordan er komiteen kommet frem til den indstilling eller at
det er en del af deres fremlæggelse.
3. Udvalgsformænd skæres fra.

Stolt af være en del af fælleskabet og servicekonferencen. Godt klædt på til konferencen,fint
Eventuelle
som det er. Udvalgsformænd skæres fra. AA skal ud til de lidende alkoholikere. Flere
bemærkninger
ideer til hvordan vi kommer ud til den lidende. Mere reklame. Mere synlighed.

Økonomi

Komiteens noter til emnet (lørdag)
Begrundelse
for indstilling

if it's not brokken why fix it??
Mere omkring nykommer" Hvordan vi når ham/hende.
Rapporter: fremadsynet, og afsluttende hvad har vi nået.
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SK 2016 Workshop
W05: Medier
Overskrift: AA's hjemmeside

Anonyme Alkoholikere
i Danmark

Emnestiller

IT-udvalget

Emne

Vi ønsker, at bruge denne work-shop til at få ideer og forslag for at kunne lave en bedre og
mere brugervenlig hjemmeside.

Begrundelse

Struktur og indhold på hjemmesiden er ofte genstand for debat. Vi møder ofte udsagn som:
"Hjemmesiden er svær at finde rundt på", "Nykommere bliver usikre" m.m.

Økonomiske
konsekvenser
Der indsendes IKKE bilag til emnet

Komiteens noter til emnet (lørdag)
Begrundelse
for indstilling

Fokus på de gode historier og den lidende alkoholiker på forsiden af hjemmesiden samt 3
ikoner til ring,chat, skriv.
Billeder og tekster der viser, at der er håb!
Bedre brugerflade - større fokus på handling
Bedre beskrivelser og historier der fanger den enkelte bruger.
Der skal skelnes imellem medlemmer, den lidende alkoholiker, og andre brugere af
hjemmesiden
Deles op med farver der repræsenteter den enkelte "målgruppes" behov.
Forside med "før og efter " billeder ( fra aktiv til ædru }
Den lidende alkoholiker møder "hænder" der tager imod
Involvere multimedieskoler og deres elever iudviklingen af hjemmesiden
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SK 2016 Workshop
W08 : Økonomi
Overskrift: Skal der ske fornyelse i forhold til Landsmødet?
Emnestiller

Anonyme Alkoholikere
i Danmark

Gorm
Skal AA Danmark fortsat stå for landsmødet - eller er landsmødet bare endnu eet af de mange
konventer der efterhånden findes?
Hvad kan og skal Landsmødet bruges til fremover?
Hvad er forskellen på A.A.'s landsmøde og et A.A. konvent?

Begrundelse

Der findes efterhånden rigtigt mange konventer i Danmark. Vi ønsker at fokusere på udvikling
af Landsmødet.

Økonomiske
konsekvenser
Bilag

Der indsendes IKKE bilag til emnet

Komiteens noter til emnet (lørdag)
Begrundelse
for indstilling

landsmødet skal dække hele AA's ønsker:
-hjertet iAA
-fest-nationaldag
-møde andre glade AAer
-flere tilbud
konvent er målrettet - trin-speak eller andet
måske kalender-planlægning af konventer?
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Servicekonferenceudvagsmedlemmer SK 2017
Medier:
Formand

Peter T

Sekretær

Ane S

Formand

Henrik G

Sekretær

Kim J

Suppleanter

Evan N

Økonomi:

Niels R B
Service:
Formand

Dorthe B.S

Sekretær

Tobias B

Formand

Ilias P

Sekretær

Ivan H W

Suppleant

Joan C

Visioner:
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