Servicekonference 2014
Referat

De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer
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Program
Lørdag
09:30 - 10:45 Ankomst og indskrivning samt kaffe/te med rundstykker og
pålæg.
10:45 – 11:15 Velkomst, præsentation af deltagere, praktiske oplysninger
11:15 – 12:00 Konferencen åbner (se dagsorden)
12:00 – 13:00 Frokost
13:00 – 17:30 Arbejdskomiteerne inkl. kaffepause
17:30 – 18.00 Pause
18:00 – 19:30 Middag
19:30 – 22:00 Konferencen fortsætter (se dagsorden)
22:00 - ? Socialt samvær

Søndag
07:00 – 09:00 Morgenmad
08:00 – 09:00 AA-møde/morgen gåtur med Jeppe
09:00 – 10:00 Regionens time
10:15 – 13:30 Konferencen fortsætter (se dagsorden)
13:30 – 14:30 Frokost, kaffe og kage og derefter hjemrejse

Lørdag den 26. april - klokken 10.45
Velkomst:
Servicekonferenceformand, Yvette W bød velkommen:
Jeg hedder Yvette og jeg er alkoholiker og Servicekonferenceformand. Velkommen
til Servicekonferencen 2014 her i Strib. Jeg håber I alle havde en god tur herover.
Jeg vil byde velkommen til vores observatører, der i år er: Clive og Martin fra York,
Jens fra Norge og Jan fra Sverige.
Inden vi går videre i programmet vil jeg foreslå en præsentationsrunde, hvor I siger
jeres navn og jeres tilknytning.
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Konference:

Navn

SK Formand

Yvette W

SK Viceformand

Ole K*

Ordstyrer

Ib B

Referent

Charlotte T*

Referent

Svend H*

Komite

Ste
mme
ret

Service

Service

Gæster:
Observatør, Norge

Jens S

Økonomi

Observatør, Sverige

Jan G

Visioner

Observatør, York

Clive D

Service

Observatør, York

Martin W

Økonomi

Ansøgere:
Formand for Hovedservicerådet Henry L P

Service

Europæisk delegeret

Sune H-S*

Visioner

Nordisk Delegeret

Joan B*

Medier

Nordisk Delegeret

Svend H*

Suppleant til ESM og WSM

Gorm T*

Medier

Revisorsuppleant

Bente F

Økonomi

1. års deleg. - Nordjylland

Klaus T

Service

X

1. års deleg. - Nordjylland

Claus D

Økonomi

X

2. års deleg. - Nordjylland

Per M

Visioner

X

1. års deleg. - Midtjylland

Dorthe B S

Service

X

2. års deleg. - Midtjylland

Michael B L

Økonomi

X

2. års deleg. - Midtjylland

Chenett A F

Visioner

X

2. års deleg. - Midtjylland

Peter Mi

Service

X

2. års deleg. - Midtjylland

Preben J M

Medier

X

3. års deleg. - Midtjylland

Annette S

3. års deleg. - Midtjylland

Niels Otto H

Delegerede:

X
Økonomi

X
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3. års deleg. - Midtjylland

Thomas B

Visioner

X

4. års deleg. - Midtjylland

Vibeke Sø

Visioner

X

4. års deleg. - Midtjylland

Ole K*

Service

X

1. års deleg. - Syd

Margrethe F

Visioner

X

1. års deleg. - Syd

Henrik Gu

Økonomi

X

1. års deleg. - Syd

Kirsten M

Medier

X

1. års deleg. - Syd

Søren B

Service

X

3. års deleg. - Syd

Villy C

Økonomi

X

3. års deleg. - Syd

Eia T

Visioner

X

3. års deleg. - Syd

Sune S

Service

X

4. års deleg. - Syd

Peter R

Medier

X

1. års deleg. - Øst

Ilias P

Visioner

X

1. års deleg. - Øst

Lisa R

Service

X

1. års deleg. - Øst

Mogens J*

Medier

X

1. års deleg. - Øst

Tine L

Visioner

X

2. års deleg. - Øst

Marianne S

Økonomi

X

2. års deleg. - Øst

Ruth S

Medier

X

3. års deleg. - Øst

Jonn C

Service

X

3. års deleg. - Øst

Ulla M

Økonomi

X

1. års deleg. - Storkøbenhavn

Elise F

Visioner

X

1. års deleg. - Storkøbenhavn

Steinar A

Service

X

1. års deleg. - Storkøbenhavn

Tage H

Visioner

X

2. års deleg. - Storkøbenhavn

Jacky S

Medier

X

3. års deleg. - Storkøbenhavn

Dorte S

Medier

X

3. års deleg. - Storkøbenhavn

Marie K

Økonomi

X

1. års deleg. - Nordsjælland

Peter T

Visioner

X

1. års deleg. - Nordsjælland

Vibeke L

Økonomi

X

2. års deleg. - Nordsjælland

Jeppe L

Service

X

2. års deleg. - Nordsjælland

John N

Medier

X

2. års deleg. - Nordsjælland

Poul Erik B

Service

X
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4. års deleg. - Nordsjælland

Marianne N

Medier

X

Hovedservicerådet:
HSR Formand

Tenna T

(X)

HSR Viceformand

Vini V

HSR Sekretær

Henrik R

Regions rep. Nord

Bent L

Service

X

Regions rep. Nord

Lars F

Visioner

X

Regions rep. Midt

Ernst U D

Service

X

Regions rep. Midt

Susanne H

Service

X

Regions rep. Syd

Kaj C

Medier

X

Regions rep. Syd

Poul N

Service

X

Regions rep. Øst

Jørgen B

Service

X

Regions rep. Øst

Jørn L

Medier

X

Regions rep. Stork.

Jens D

Økonomi

X

Regions rep. Stork.

Morten B

Visioner

X

Regions rep. Nordsj.

Claus Bø

Service

X

Regions rep. Nordsj.

Joan B*

Medier

X

Box 334 udvalget

Kirsten L

Medier

X

Erfaringsudvalget

Margit B

Visioner

X

IT-udvalget
Landsdækkende information
(LIv)
Litteraturudvalget

Mogens J*

Medier

Keld F

Medier

X

Birgit J

Medier

X

Servicehåndbogsudvalget
Telefon- og email udvalget
(TEU)
Økonomiudvalget

Charlotte T*

Service

X

Jane P

Medier

X

Carl Martin C

Økonomi

X

Nordisk delegeret

Gorm T*

Medier

Nordisk delegeret

Sune H-S*

Visioner

ESM delegeret

Bjarne T

Medier

Medier

(X)
X

Faste udvalg:

Internationale delegerede:
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ESM delegeret

Helle V*

Visioner

WSM delegeret

Helle V*

Visioner

WSM delegeret

Henrik Rue

Kontorfunktioner:
Kontor Funktion rep.

Lars B A

Kontorforretningsfører
Kontorkoordinator

Mogens B A

Produktion

Ole P

AA-Data

Niels Erik J

AA-Data

Irene B

Medier

Økonomi

Peter K
(* = repræsenterer flere funktioner)

Jeg hedder Yvette og jeg er Servicekonferenceformand

Tema:
DE TRE OVERLEVERINGER, vigtigt for alle generationer.
I bogen ”AA bliver voksen” kan vi læse om et AA Konvent på hvilket AA´s 20
års jubilæum blev fejret. Dette fandt sted 1955 i St. Louis , Missouri i USA. For
vort AA Fællesskab blev dette en historisk milepæl af stor betydning.
AA´s oldtimere gav ansvaret for De Tre Overleveringer: Rehabilitering, Enhed
og Service, videre til hele Fællesskabet. Dette var og er den vigtigste arv for de
første 20 år af vor historie. Medstifter Bill W. holdt 3 taler på konventet, hvor
han reflekterede over De Tre Overleveringer. Den første tale fortæller historien
om de mennesker, påvirkninger og begivenheder, der gjorde Rehabilitering
gennem AA mulig. Den anden beretter om hvordan de erfaringer opstod, som i
dag binder AA i Enhed. Den tredje fortæller, hvordan AA udviklede den
Service, der udbreder budskabet til Verdens fjerne egne.
Disse taler fylder ca. 180 sider i bogen ”AA bliver voksen” og det er berigende
og bevægende læsning. I forhold til vort tema for SK 2014 er det jo nærliggende
at citere fra denne bog - så det vil jeg gøre –også fordi vor fælles arv blev
overdraget til os alle i kærlighed - og tillid til, at vi vil stå på det samme
grundlag fremover, når vi bestræber os på at bringe budskabet videre.
På konventet i St. Louis var det centrale overdragelsen af Den Tredje
Overlevering om Service. Den nye service – og konferencestruktur havde
fungeret tilfredsstillende, ja over al forventning i en prøveperiode siden 1951.
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Nu i 1955 fik AA – demokratiet grønt lys. Det blev en konference beslutning,
som vi har glæde af også her på vor Service Konference 2014.
I sin tale om Service introducerer Bill W. fra talerstolen AA Fællesskabet for
noget særligt. Jeg citerer:
”Over os har vi et banner med AA´s nye symbol – en cirkel der omslutter en
trekant. Cirklen symboliserer AA på verdensplan og trekanten AA´s Tre
Overleveringer: Rehabilitering, Enhed og Service. I denne vidunderlige nye
verden har vi nået frihed fra vores altødelæggende besættelse. At vi har valgt
netop dette symbol er nok ingen tilfældighed. Antikkens præster og augurer*
anså trekanten omsluttet af cirklen som et middel til beskyttelse mod onde
ånder. AA´s cirkel og trekant med Rehabilitering, Enhed og Service har med
sikkerhed betydet alt dette og meget mere.
(*augurer, (lat., beslægtet med augere "øge, lade vokse"), romersk
præstekollegium, der tog varsler af fuglenes flugt og sang, himmelfænomener
m.v. I historisk tid bistod de embedsmændene, når beslutninger skulle tages.
Augurens kendemærke var en krumstav, lituus, hvormed han afmærkede det
helligområde, templum, inden for hvilket han ville tage varsler.)
Den første aften her i St. Louis så vi på vores trekants bundlinje: AA´s Første
Overlevering – Rehabilitering, som alt det andet hviler på og afhænger af.
Næste aften talte vi om Enhed, AA´s Anden Overlevering og den umådelige
betydning, den har for vores fremtid. Nu skal vi så vende os mod vores trekants
tredje side, AA´s Tredje Overlevering om Service, som ved denne eftermiddags
afslutning vil blive overdraget i jeres hænder for al fremtid. Så vil vores symbol
være komplet. Rehabilitering, Enhed og Service er de midler, hvormed vores
Fællesskab er blevet skabt ved Guds hjælp. Gid de altid må stå til Hans
rådighed, så længe Han måtte ønske at bruge dette Fællesskab.
AA´s Tolvte Trin – at bringe budskabet videre – er den grundlæggende service,
som vores Fællesskab yder. Den er udtryk for vores vigtigste formål og den
væsentligste grund til vores eksistens. AA er mere end et sæt principper. Det er
et fællesskab af ædru alkoholikere, der kan handle. Vi skal bringe budskabet
videre, ellers går vi måske selv til grunde, og de, som ikke har fået præsenteret
programmet, vil måske dø. Derfor er handling ved at bringe AA´s budskab
videre selve kernen i vores Tredje Overlevering om Service.
Der er fortsat nogle af os, der er lidt forvirrede over AA´s Tredje Overlevering.
Vi spørger fortsat: ”Hvad er det, den Tredje Overlevering går ud på? Og hvor
meget omfatter ”handling i service” egentlig?
Svaret er enkelt. AA – service omfatter alt, der på nogen rimelig måde hjælper
os til at nå vores lidende venner. Som vi har set, er Tolvtetrins – besøget den
største af AA´s tjenester. Men den offentlige omtale, der fik vedkommende til at
kontakte os, den bil vi kørte i, benzinen det har kostet os og de kopper kaffe vi
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købte til ham – alle disse ting var nødvendige for at gøre vores besøg muligt og
nyttigt. Og det er kun begyndelsen. Vores service omfatter mødelokaler,
samarbejde med hospitaler, intergruppekontorer, pjecer og bøger.
Service involverer udvalg, delegerede, medlemmer til General Service Board og
konferencer. Det omfatter små frivillige pengebidrag, så gruppen, regionen og
AA som helhed kan fungere. Det omfatter alt fra den ene kop kaffe og hele vejen
op til AA´s Hovedservicekontor med dets nationale og internationale aktiviteter.
AA´s Tredje Overlevering er summen af alle disse tjenester. Disse tjenester er
højst nødvendige for AA´s beståen og vækst. I vores stræben efter at holde det
enkelt spekulerer vi ofte på, om vi ikke kunne undvære mange af AA´s
nuværende servicefunktioner. Ville det ikke være vidunderligt, hvis vi hverken
havde besvær, politik, udgifter eller noget ansvar! Men det er kun en drøm med
den form for enkelhed. Uden den livsnødvendige service ville AA hurtigt ende i
et ustruktureret, forvirret og uansvarligt anarki.” Citat s.159 og 160 ”AA bliver
voksen"
Indledning:
Servicekonferenceformand Yvette W:
Klokken er 11.07 og jeg erklærer hermed Servicekonferencen 2014 for åbnet.
Jeg vil bede Ib B om at læse AA’s erklærede mål.

1.1AA’s erklærede mål
Ib B oplæste AA’s formålserklæring

1.2De Tolv Traditioner
Charlotte T oplæste De Tolv Traditioner

1.3Garantierne i De Tolv Koncepter for Verdensservice, koncept 12
Svend H oplæste Garantierne

2. Hvorfor har vi brug for en Servicekonference? (Bernard B. Smith’s tale)
Irene B oplæste Bernard B. Smith’s tale

3. Gennemgang af Dagsordenen.
Yvette præsenterede Dagsordenen og efterspurgte spørgsmål eller
kommentarer til denne. Der var ingen hverken spørgsmål eller kommentarer.

4. Praktisk orientering
Yvette gjorde opmærksom på, at der skulle vælges nye formænd og
sekretærer i komiteerne. Der har i det forløbne år været afholdt 5 møder i
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Servicekonferenceudvalget. Det har været gode møder, der har været et godt
samarbejde og det er så mundet ud i dette års Servicekonference.
Yvette gjorde opmærksom på nødudgange og at alle indendørs områder er
røgfri samt adgangskoden til Internettet.
Yvette gjorde opmærksom på, at der skulle vælges en ny
Servicekonferenceviceformand. Alle de valgbare - det vil sige 3. års
delegerede med mindst 5 års ædruelighed - rejste sig. Der skulle også
vælges en ny Servicekonferenceformand. Alle de valgbare - det vil sige 4. års
delegerede med mindst 5 års ædruelighed - rejste sig.
Herefter bad Yvette to af de 1. års delegerede om at melde sig til ordstyreren
med henblik på at sige et par ord om deres oplevelser på denne deres første
Servicekonference ved afslutningen. Ligeledes bad Yvette en af de 4. års
delegerede om at melde sig til ordstyreren med henblik på at sige nogle ord
om sin oplevelse af de fire Servicekonferencer, de har deltaget i.
Efter en opfordring til deltagerne om at henvende sig, hvis der opstod
spørgsmål senere, ønskede Yvette alle deltagerne et godt samarbejde i
komiteerne.

5. Valg af ordstyrer (Ib B foreslås)
Ib blev valgt til ordstyrer.
Ib takkede for tilliden og gav udtryk for at han glædede sig til at kunne tjene
Fællesskabet på denne måde.

6. Godkendelse af referenter (Svend H og Charlotte T foreslås)
Svend og Charlotte blev godkendt.

7. Godkendelse af referat fra Servicekonferencen 2013
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Efter frokost var der arbejde i komiteerne.

Lørdag den 26. april - klokken 19.30
Ib bød alle velkommen tilbage og mindede om, at deltagerne skulle huske at tage sig
af de 1. års delegerede.

8. Præsentation af emner til valg
8.1 Præsentation af emner til formand for Hovedservicerådet
Henry L P præsenterede sig og gav udtryk for glæde ved atter at deltage i
Servicekonferencen. Derudover henviste han til sin ansøgning.
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8.2 Præsentation af emner til europæisk delegeret
Sune H S præsenterede sig og gav udtryk for glæde ved at stå her i dag. Det
har været fantastisk at samarbejde med de andre nordiske lande som Nordisk
Delegeret, og det gode samarbejde vil Sune gerne føre videre med et ønske
om at bringe budskabet videre.

8.3Præsentation af emner til nordisk delegeret
Joan B præsenterede sig. Efter nu at have været
Hovedservicerådsrepræsentant i 4 år gav hun udtryk for et ønske om at
fortsætte i det nordiske samarbejde. Herudover henviste Joan til
ansøgningen.
Svend H præsenterede sig og fortalte om sin tid som nykommer indenfor
service. Svend fortalte om gode oplevelser med dejlige mennesker. Når der
var modgang, viste det sig, at der altid var støtte at hente. I forbindelse med
strukturændringerne oplevede han, at det alligevel ikke var de store
ændringer der var behov for. Svend påpegede det vigtige i ikke at lave
forandringer for forandringernes skyld og at huske på vores Traditioner.
Herudover henviste Svend til sin ansøgning.

8.4Præsentation af emner til suppleant for europæisk delegeret og
8.5Præsentation af emner til suppleant for verdensservice delegeret.
Gorm T præsenterede sig. Gorm gav udtryk for, at han fandt det naturligt at
stille op som suppleant, da han er inde i stoffet som Nordisk Delegeret.

8.6Præsentation af emner til suppleant for revisor
Bente F præsenterede sig og uddybede sin ansøgning, idet hun beskrev
hvordan hun som medlem af Daglig Ledelse jævnligt har gennemgået
regnskabet og haft indsigt i økonomien. Udenfor AA har Bente arbejdet med
økonomi i 35 år.

8.7Præsentation af emner til Servicekonferenceformand for 2015
Ole K præsenterede sig og fortalte om sit liv som ædru i nu 15 år og med
service. Ole fortalte at han for 14 dage siden havde været til
servicekonference i York; det havde været en stor inspiration og nu er det
spændende om erfaringen og inspirationen kan bære herhjemme. Ole
sluttede med at han vil arbejde for at Servicekonferencen 2015 bliver en
virkelig oplevelse til gavn for den lidende alkoholiker.

8.8Præsentation af emner til Servicekonferenceviceformand for 2015
Eia T præsenterede sig og gjorde opmærksom på, at hun opfylder kravene.
Herefter redegjorde Eia kort for sin vej i service, blandt andet er hun nu
Næstformand i Region Syd og har i det forløbne år været sekretær i komiteen
Visioner.
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9. Godkendelse af rapporter fra udvalg og internationale delegerede.
9.1Box-334 udvalget
Kirsten L supplerede rapporten idet hun kunne berette at udvalget nu er
fuldtalligt. Udvalget har opfordret grupperne til at fortælle om sig selv og
efterlyser i øvrigt alle emner af AA relevans til bladet.

9.2Erfaringsudvalget
Margit B uddybede rapporten.

9.3IT-udvalget
Mogens J uddybede rapporten med en del tekniske oplysninger.

9.4Landsdækkende informationsudvalg
Kjeld F uddybede rapporten.

9.5Litteraturudvalget
Birgit J bragte en hilsen fra udvalgsformanden og uddybede rapporten idet
hun kunne fortælle at udvalget nu er nået til kapitel 6 i Store Bog. På
forespørgsel oplyste Birgit - med en stor usikkerhedsmargin - at Store Bog
kan være færdig om et par år.

9.6Telefon og E-mailudvalget.
Jane P uddybede rapporten med først at bringe en stor tak til
kontaktpersoner, hjemmevagter, telefonvagter og e-mailvagter, idet disse
menneskers villighed er en betingelse for at AA’s vagtordning er det, den er.
Jane bød velkommen til to nye regionsrepræsentanter i udvalget, Marianne N
og Thomas J, samt tak til Ingerlise H og Ole P som nu er roteret ud / har
trukket sig fra udvalget.
Udvalget har bedt de internationale delegerede om at undersøge erfaringer
med chatfunktionen i udlandet. Endvidere vil udvalget bede om at få stillet et
lokale til rådighed til erfaringsudvekslingsmøde i forbindelse med
Landsmødet.
Der har i første kvartal 2013 været færre opkald i kontorvagten, men der har
været flere opkald fra den lidende alkoholiker.

9.7Servicehåndbogsudvalget
Charlotte T præsenterede rapporten. Udvalget mangler et medlem for at
være fuldtallige.
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9.8Økonomiudvalget
Carl Martin C gjorde opmærksom på, at selvom der senere ville blive
præsenteret et regnskab med overskud, så har det ikke altid været sådan. I
2010 var der stort underskud og der stod man overfor 2 muligheder, enten
kunne man spare sig ud af det eller også kunne man bede medlemmerne om
at spytte ekstra i kassen.
Det resulterede i landsindsamlingen som gav et godt resultat og siden er det
gået godt med hattepengene, men nu er resultatet hvad angår hattepengene
igen bekymrende: 1. kvartal 2012: 126.000, 1. kvartal 2013: 99.000 og 1.
kvartal 2014: 67.000.
Bekymringen må gerne formidles videre ud til grupperne.

9.9Nordisk delegerede
Sune H-S redegjorde for arbejdsfordelingen mellem de to Nordiske
Delegerede og gav endvidere udtryk for et ønske om at blive brugt mere i
regionerne og grupperne. Han gav udtryk for, at det at der skal betales
kørselsgodtgørelse lokalt kan være årsag til en flaskehals.
Herefter takkede Sune for de 4 år som delegeret og takkede også Gorm for
samarbejdet.
Sune mindede om "at det ikke drejer sig om hvad AA kan gøre for dig, men
hvad du kan gøre for AA" og opfordrede hermed alle til at lave service uanset
hvad og hvor.

9.10ESM delegerede
Bjarne T føjede til rapporten at der deltog 25 lande med hver 2 personer og
derudover var der repræsentanter fra York og General Service Office.
Et af budskaberne var en opfordring til at invitere fagfolk med til de åbne AA
møder
Endelig opfordrede også de europæiske delegerede til at grupper og regioner
gør brug af deres erfaringer.

9.11WSM delegerede
Også Henrik R gav udtryk for frustration over at de World Service Meeting
delegerede ikke bliver brugt. Henrik opfordrede til også at komme med
spørgsmål, som de delegerede kan bringe med ud i Verden.
Næste World Service Meeting er i Bratislava til efteråret.

10.Regnskab for 2013
Mogens B A gennemgik og uddybede regnskabet. Til trods for at
indtægterne fra hattepenge er gået ned er der et stort overskud. Det skyldes
først og fremmest at indtægterne fra litteratursalget er steget samtidig med at
udgifterne til Box 334 og transportudgifter i forbindelse med udvalgsarbejde
er faldet.
Det samlede resultat er på 230.000 kr.
Det medfører at der nu er en egenkapital på 1.260.000 kroner, hvilket er
381.000 kroner mere end det vedtagne.
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Det er på en tidligere Servicekonference vedtaget at dette overskud skal
fordeles med 1/3 til European Service Meeting og 2/3 til den Internationale
litteraturfond (denne fond bestyres af World Service Meeting, og den bruges
til at sikre at alle sprogområder i Verden kan søge om at få litteratur oversat
til deres sprog).
Regnskabet blev godkendt

11.Budget for 2014
Herefter gennemgik Mogens B A Budgettet for 2014.
Idet der er taget højde for de afvigende beløb (budget kontra de reelle beløb)
sigter budgettet mod et resultat på 8500 kroner.
Eia T spurgte, hvornår det kan forventes at AA Danmark betaler det fulde
beløb til World Service Meeting. Mogens svarede at det kan
Hovedservicerådet vedtage, når vi ser det endelige beløb.
Jeppe L spurgte hvorfor udgifterne til Nordisk Temamøde er budgetteret til 0,
når der er brugt 9000 kroner i 2013. Svaret er, at der kun er udgifter i
forbindelse med at AA Danmark afholder temamødet (i forbindelse med
Nordisk Møde). I 2014 afholder AA Danmark ikke Nordisk Møde.
Budgettet blev godkendt

12.Hovedservicerådet - ved Formanden
Tenna T supplerede Hovedservicerådets rapport:
Hovedservicerådet vil sende Henrik R til Nordisk Temamøde i oktober 2014,
hvor emnet er "ikke alkoholisk ven".
På det sidste Hovedservicerådsmøde inden denne Servicekonference var
udvalgene med, og der var evaluering på, hvordan man syntes året var gået
uden fast deltagelse af udvalgene i Hovedservicerådsmøderne. Der var
generel tilfredshed, dog blev der udtrykt ønske om, at et andet
udvalgsmedlem automatisk bliver indkaldt til mødet, hvis
Hovedservicerådsmedlemmet i udvalget får forfald.
Region Nordjylland afholder Landsmødet 2014.
Kontorets telefontid er udvidet.
De nye formater af folderne er lagt ind på kopimaskinen, men de gamle oplæg
vil blive brugt først.
Betalingsmodulet i bogshoppen vil blive taget i brug efter denne
Servicekonference.
Ligeledes efter denne Servicekonference vil der blive lagt et link på
hjemmesiden til det Internationale Konvent i Atlanta.
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Der vil blive sendt et spørgeskema ud til grupperne vedrørende KRIM
ordningen.
Jane P spurgte om det fremover kun vil blive muligt at betale i bogshoppen
hvis man har VISA/DAN kort.
Svaret var, at det vil der være en løsning på.

13.Afslutning lørdag
Ib gav ordet til Yvette.
Vi er ved at nå til vejs ende for i dag, men inden vi slutter, skal jeg høre, om
der er en, der vil stille sig til rådighed som mødeleder ved AA mødet i morgen
tidlig. (Jørn L meldte sig - desuden blev der gjort opmærksom på vandretur til
vandet sammen med Jeppe L).
Endelig skal jeg gøre opmærksom på, at i morgen tidlig, skal ikke
stemmeberettigede sætte sig ved bordet ovre ved væggen og
stemmeberettigede skal sætte sig ved de tre andre borde.
I skal huske at aflevere nøglerne senest kl. 9 enten i receptionen eller i kurven
på kaffebuffeten.
Afsluttet med Sindsrobønnen.

Søndag den 27. april - klokken 10.15
14. Præsentation af arbejdskomiteernes indstillinger, afstemninger med

godkendelse/forkastelse.
Resultatet af afstemningerne fremgår af vedlagte bilag "Beslutninger og
workshops".
Inden præsentationen og afstemningen blev det konstateret at der var 63
stemmeberettigede i lokalet, men da der var mere end 1/3 der ikke var
regionsvalgte delegerede afgav Daglig Ledelses Formand (Tenna T) og
Næstformand (Vini V J) deres stemmer. Herefter var der 61 stemmeberettigede i
lokalet.
Ib gennemgik selve afstemningsproceduren.
Præsentationen af indstillingerne blev fremført af de respektive formænd for
komiteerne.
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I de tilfælde, hvor der opstod et mindretal efter afstemningen blev der givet
mulighed for en mindretalsudtalelse. I forbindelse med Forslag 11 ønskede
Morten B ordet for en mindretalsudtalelse, afstemning herefter gav ikke flertal
for en ny afstemning om resultatet.
I forbindelse med Forslag 14 (Godkendelse af Servicehåndbogens seneste
udgave) blev det oplyst at alle beslutninger træder i kraft, når
Servicekonferencen er slut.

15. Valg
15.1 Valg af formand til Hovedservicerådet.
Henry blev valgt med akklamation.

15.2 Valg af europæisk delegeret
Sune blev valgt med akklamation.

15.3 Valg af nordisk delegeret
Første afstemning: Svend 40 stemmer, Joan 20 stemmer, 1 blank
Anden afstemning: Svend 42 stemmer, Joan 19 stemmer
Dermed havde Svend 2/3 af stemmerne og var valgt.

15.4 og 15.5 Valg af suppleant til europæisk delegeret og suppleant til
verdensservice delegeret
Gorm blev valgt med akklamation.

15.6 Valg af suppleant til revisor
Bente blev valgt med akklamation.

15.7 Valg af Servicekonferenceformand for 2015
Ole blev valgt med akklamation

15.8 Valg af Servicekonferenceviceformand for 2015
Eia blev valgt med akklamation.

16. Præsentation – og godkendelse – af ny medlemmer af Hovedservicerådet.
Følgende nye medlemmer blev præsenteret og godkendt:
Bent L
Lars F
Jeppe L

Region Nordjylland.
Region Nordjylland.
Region Nordsjælland.

Side 15 af 18
Referat af Servicekonferencen 2014 - 26. / 27. april 2014

17. Fastsættelse af næste års Servicekonference, den 25.-26. april 2015 på
Brogården foreslås
Datoen den 25. - 26. april blev vedtaget. Brogården blev ligeledes
vedtaget.

18. Eventuelt
Tenna T fandt det vemodigt at skulle sige farvel, det har været et privilegium at
tjene Fællesskabet. Tenna udtrykte Tak til alle, hun har arbejdet sammen med
og især til dem, der trådte til under hende sygemelding. Herefter ønskede Tenna
alle de nyvalgte Til Lykke og især et stort Til Lykke til sin afløser Henry.
Svend H sagde Tak for valget til posten som Nordisk Delegeret og gav udtryk for
glade forventninger til arbejdet.
Sune H-S sagde Tak for tilliden.

19. 4. års delegeret siger farvel
Marianne N fortalte at hun har lært meget i de 4 år. Hun har blandt andet brugt
Servicekonferencen hvert år til at give sig selv et lille servicetjek.
Det har været dejligt at få lov til at være med til at lægge linjen for det kommende
år. "Jeg er AA’er, det er en del af min identitet", og Marianne sluttede med
bemærkningen: "Hvis jeg får mulighed for det, kommer jeg igen".

20. Udenlandske delegerede og gæster har ordet
Clive D (frit oversat) takkede for velkomsten: "Det er dejligt at se det
internationale Fællesskab virke, og det gør det her i dag". "Jeg er alkoholiker og
jeg bliver budt velkommen af alkoholikere". TAK (sagt på dansk)
Martin W (frit oversat): "Clive tog min præsentation: TAK (sagt på dansk). Jeg er
"ikke-alkoholiker". Jeg kom ind i Fællesskabet ved at gå til åbne møder, mindst
et møde hver måned. Jeg følte mig godt tilpas, kom til at forstå, hvordan
afhængighed virker. Det er dejligt at være en del af Fællesskabet selvom jeg
ikke er alkoholiker. Mange Tak"
Jens S (frit oversat): "Tak for at få lov til at være med. Der var spændende
diskussioner i komiteen. Tak, og måske kommer jeg igen".
Jan G (frit oversat): "Tak til alle, som har muliggjort denne Servicekonference.
Dejligt at være et sted, hvor man får lov at tale ud. Tak til alle her og andre
venner, som har gjort det muligt at jeg er ædru".
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21. To 1. års delegeredes oplevelse af Servicekonferencen
Margrethe F (frit citeret): "Hvor har det været spændende og inspirerende at
være sammen med jer, jeg kan med sindsro vende tilbage til næste år. Det er
rigtigt godt med arbejdet i komiteerne, hvor jeg blandt andet oplevede at få
ændret min holdning til et forslag i forbindelse med diskussionen i komiteen. Jeg
kunne godt have brugt mere tid til workshops. Nu ved jeg, hvad der menes med
udtrykket: "principper går forud for personer". Til slut et citat fra dagens ord i Til
Daglig Eftertanke: Viden skaber gerne flere spørgsmål".
Henrik G U (frit citeret): "Det er med stor ydmyghed jeg står her. Jeg har oplevet
at blive hørt selvom der var mange med længere ædruelighed end mig. Det har
været nogle meget koncentrerede dage, jeg føler stor træthed. Jeg har samme
følelse som ved mit første AA møde: "Her er nogle mennesker der har noget de
vil dele med mig". Tusind tak, jeg glæder mig til næste år".

22. Afslutning og Sindsrobøn
Ib udtrykte Tak fordi "I har været nemme at være ordstyrer for. Det har været
dejligt at være her" og med disse ord gav han ordet videre til Yvette W.
Yvette takkede for at så mange spørgeskemaer var blevet udfyldt og afleveret,
og fortsatte:
Det har været en dejlig weekend, og jeg vil gerne takke jer alle for at have
medvirket til, at vi endnu engang er nået frem til resultater i en kærlig ånd.
Servicekonferenceudvalget har skabt rammerne, men det er jer delegerede, der
skaber indholdet.
Stor tak til dig Ib, for med kærlig ånd og humor at have guidet os hele vejen
igennem. Der er vist ingen af os, der er i tvivl om det kæmpestore arbejde du har
lagt både før og under Servicekonferencen.
Jeg vil gerne også takke Servicekonferenceudvalget for et godt og lærerigt år.
Det er endnu engang lykkedes os, at samarbejde i en kærlig AA ånd og det har
været et fantastisk samarbejde, også med hensyn til kommunikation videre ud til
regionerne og grupperne. Tak til AA Data og Produktion, som har gjort et
kæmpearbejde med hensyn til den praktiske afvikling. Også stor Tak til jer.
Servicekonferencen 2015 afholdes d. 25./26.april 2015.
Efter Sindsrobønnen vil jeg bede de delegerede og de nyvalgte til SKU 2015 om
at mødes ved det forreste bord, så vi kan aftale det første møde. Der er et
forslag: 17.05.14.

Sindsrobønnen
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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
Grupper

Delegerede

Nordjylland
Midtjylland
Syd
Øst
Storkøbenhavn
Nordsjælland

36
104
80
79
123
30

7
11
10
9
12
6

I alt

452

55

Region
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