Hovedservicerådsmøde lørdag den 6. september 2014
Hovedservicekontoret - Thorsgade 59, København N
Klokken 11:00 – 16:30

Dagsorden:

1. Velkommen
2. Præsentationsrunde
3. Godkendelse af referater:
a.

Hovedservicerådsmødet den 10. maj 2014

4. Afbud/fravær:
5. Rapport fra Daglig Ledelse (bilag 1)
6. Forslag til SK 2015
a.

Frist for ansøgning (bilag 2)

b.

Rotation (bilag 3)

c.

Foldere(bilag 4)

7. Oplæg om synlighed i nærsamfundet (Jørgen L. og Sune H. S.)
8. Hovedservicerådsmedlemmer deltagelse i udvalgsmøder (bilag 5 ).
9. Orientering om økonomi (bilag udsendes særskilt)
10. Anvendelse af overskydende reserve fra 2013 (bilag 6)
11. Krimordningen (bilag 7)
12. Overskudsfordeling fremadrettet (bilag 8)
13. Anmodning om afholdelse af landsmøde
a.

2015 Nordsjælland (bilag 9)

b.

2016 Øst (bilag 10)

14. Forslag til mødedatoer 2015 (bilag 29)
15. Rapporter fra udvalg med videre:
a.

Box 334 udvalget (bilag 11)

b.

Erfaringsudvalget (bilag 12)

c.

IT-udvalget (bilag 13)

d.

Landsdækkende Informationsudvalg - LIv (bilag 14)
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e.

Litteraturudvalget (bilag 15)

f.

Servicehåndbogsudvalget (bilag 16)

g.

Telefon og E-mail – TEU Udvalget (bilag 17)

h.

Økonomiudvalget – (bilag 18)

i.

Servicekonferenceudvalget (bilag 19)

j.

Nordiske delegerede (bilag 20)
1. Rapport fra Finland SK.
2. Rapport fra Sverige SK
3. Delegat møde

k.

European service meeting delegerede (bilag 21)

l.

World service meeting delegerede (bilag 22)

16. Rapport fra kontoret:
17. Rapporter fra Regionerne:
a.

Region Nordjylland (bilag 23)

b.

Region Nordsjælland (bilag 24)

c.

Region Midt (bilag 25)

d.

Region Storkøbenhavn (bilag 26)

e.

Region Syd (bilag 27)

f.

Region Øst (bilag 28)

18. Eventuelt
19. Sindsrobøn
Mødedato:

Uge

Sidste frist for
rapporter og forslag

8. november
6. december

45
49

18. oktober
Reserveret Servicekonferencen 2015
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Bilag 1

Rapport fra Daglig Ledelse:
Sekretæren, viceformanden, kontorkoordinatoren, forretningsføreren og mange andre har
hjulpet formanden til rette i arbejdet. Tak.
Siden sidste møde i Hovedservicerådet har vi afholdt fem møder i Daglig Ledelse og to
kontormøder. Kontorfunktionerne udfører deres store arbejde på bedste vis i
samdrægtighed og harmoni.
Sekretæren har i viceformandens sted deltaget i to møder i Servicekonference-udvalget.
Vi har på hvert møde drøftet økonomien. Vi har vigende bidrag fra hattepenge og
litteratursalg, samtidig med at der er større udgifter til bl.a. transport som følge af større
kørselsgodtgørelse og et større antal hovedserviceråds-repræsentanters deltagelse i
Servicekonferensen og i Hovedservicerådets møder.
Daglig Ledelse er begyndt at føre en protokol til internt brug, hvoraf det fremgår, hvad der
er aftalt, og hvad der arbejdes med.
Vi har haft flere møder med AA-data omkring den elektroniske bogshop på nettet og vi har
tilladt os at give ok til implementeringen af denne samt de deraf følgende beskedne
omkostninger. Løsningen indeholder mulighed for betaling med dankort. Det er et stor og
flot arbejde, og vi glæder os meget til at shoppen er i drift om kort tid.
AA-data har desuden vist løsning til elektronisk arkiv og der er lavet en beskrivelse af
vedligeholdelse af dette.
Vi har arbejdet med adskillige forskellige forslag til Servicekonferencen, hvilket også
fremgår af dagsordenen til dette hovedservicerådsmøde.
Vi foreslår, at Daglig Ledelse på vegne af Hovedservicerådet forespørger det
Landsdækkende Informationsudvalg om hvornår arbejdet med Informationshåndbogen er
tilendebragt.
Forslag til mødedatoer for Hovedservicerådet i 2015 er udarbejdet af sekretæren og
drøftet. Dette er et punkt på dagsordenen senere
Der er aftalt, ved lejlighed, at udarbejde en forretningsorden (eller hvad den nu kommer til
at hedde) for daglig ledelse.
Kriminalforsorgen er igen blevet kontaktet, uden at det er lykkedes at finde nogen, der er
ansvarlige for den nuværende ordning. Hovedservicerådet bør træffe en beslutning om det
videre forløb. Se bilag.
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Forskellig muligheder for en suppleants deltagelse i Hovedservicerådets udvalgs møder,
når det udpegede Hovedservicerådsmedlem har forfald er blevet drøftet. Se bilag.
Der arbejdes på et dokument, der viser Hovedservicerådets beslutninger igennem tiderne.
Svend H vil se på sagen.
Arbejdsbeskrivelsen for forretningsføreren er sendt til Servicehåndbogsudvalget for
inkludering i Strukturhåndbogen.
Sekretæren er af Servicekonferenceudvalget blevet bragt i forslag som ordstyrer på den
kommende Servicekonference. Daglig ledelse ser ingen hindringer herfor.
Forslag til Servicekonferencen og workshopemner skal være inde senest 18. oktober
2014.

På vegne af Daglig Ledelse
Henry L P
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Bilag 2
Forslagsskema til SK 2015

Forslagsstiller: Hovedservicerådet

Forslag:

Fristen for indsendelse af ansøgninger til poster, der vælges på servicekonferencen,
ændres til uge 1, hvilket er den samme frist der er gældende for indsendelse af rapporter
fra udvalg.
Servicehåndbogen side om datoer ændres

Indsenderens begrundelse for forslaget:

For at give alle kandidater en lige mulighed for at få deres ansøgninger med i det samlede
materiale til servicekonferencen.
I dag er fristen for ansøgninger, at de skal være indsendt inden uge 9, mens materialet til
servicekonferencen skal udsendes i uge 3.
Da det allerede ved en servicekonferences afslutning vides hvilke poster, der skal vælges
ved den næste servicekonference, vil ændringen af fristen ikke have nogen reel betydning
for kandidaters mulighed for at søge.

Desuden vil Uge 1 give en frist mindre at skulle administrere, da det er der, der er frist for
indsendelse af rapporter fra udvalg og internationale delegerede – Keep it simple.
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Bilag 3
Servicehåndbogens side 14 – ”Retningslinjer for service” 3. afsnit 2.
bolle ændres fra:

Forslag

For udvalgsformænd og enkeltpersoner tilknyttet Hovedservicerådet – 4 år
Ændres til:
For udvalgsformænd og medlemmer af et udvalg samt enkeltpersoner
tilknyttet Hovedservicerådet – 4 år.
Efter sidste sætning samme afsnit Tilføjes:
Overgangsordning for nuværende udvalgsmedlemmer:
Disse fratræder efter mindelig aftale eller lodtrækning i perioden 2015-2018.
Herefter bortfalder førnævnte bestemmelse.
Servicehåndbogens side 16 ”Udvalg”. 3. sidste afsnit der lyder:
Udvalgene konstituerer sig med en formand. Konstitueringen sker efter de
regler og for den periode. der er fastsat for rotation i AA Danmark. Jævnfør
dog ”Retningslinjer for service.”
Til sætningen tilføjes: Et Udvalg kan nedsætte arbejdsgrupper til specifikke
arbejdsopgaver

Begrundelse

Økonomiske
konsekvenser
Bilag

En arbejdsgruppe er ikke omfattet af rotationsreglerne. Og kan defineres
som en gruppe særligt vidende, der beskæftiger sig med et projekt ud over
4 år. Opgaverne formodes at have en sådan kompleksitet at særligt
kendskab er nødvendigt. Når projektet er afsluttet og godkendt udtræder
den sagkyndige af gruppen. Som særlig sagkyndig kan man inviteres til at
deltage i et nyt projekt.
Kontakten sker gennem udvalget.
SK2 014 anmodede Hovedservicerådet om til SK 2015 at udarbejde
forslag til retningslinjer for rotation i udvalgene. Samt tage stilling til
overgangsordninger. Dette er udtryk for lighed i service i AA.
Ingen
Der indsendes ikke bilag til forslaget.
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Bilag 4
Forslagsskema til SK 2015

Forslagsstiller: Hovedservicerådet

Forslag:

Design på foldere.

Det er udelukkende design, der skal tages stilling til. Teksten er allerede godkendt af A.A.
World Service og kan ikke ændres med dette forslag.

Indsenderens begrundelse for forslaget:

Folderne har mange år haft det samme udseende og layout.
De har været meget ensartede og svære at skelne fra hinanden. I det ændrede design
har hver folder i sin egen farve, hvilket gør det lettere at skelne dem fra hinanden, når de
står fremme.

Det nye design gør det også muligt, at vi selv kan fremstille folderne og ikke behøver at
have et lager liggende med tilhørende likviditet bundet.

Bilag: folder a,b,c,d
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Bilag 5

Oplæg om HSR medlemmer i udvalg
Der er fra udvalgene udtrykt et stort ønske om, at der så vidt muligt, altid deltager et HSR
medlem i deres møder. Specielt nu, hvor udvalgene ikke selv længere sender en
repræsentant til HSR møderne.
Det vil derfor være nødvendigt, at der findes en form for backup ordning i tilfælde af, at det
tilknyttede HSR medlem må melde afbud.
Der er PT. Følgende udvalg:
Udvalg
HSR repræsentant
BOX334
Jørn
ERFARING
Morten
IT
Claus
LiV
Ernst
LITTERATUR
Kaj
SERVICEHÅNDBOG
Jens
TEU
Jørgen
ØKONOMI
Susanne
Det vil sige, at der er 8 udvalg med en HSR repræsentant og der er 12 regionsvalgte HSR
medlemmer. Derudover deltager Jens og Jeppe i nomineringsgruppens samtaler med
ansøgere til poster på Servicekonferencen.
Den mest optimale ordning vil være, at der til hvert udvalg også udpeges en suppleant. På
den måde vil det være muligt at kunne følge med i udvalgets arbejde og vide mere om
hvad det er udvalget arbejder med. Det vil dog medføre, at nogle både skal være
repræsentant i et udvalg og suppleant i andet.
En anden mulighed kunne være, at det er HSR medlemmet selv, der er ansvarlig for at
finde en afløser i tilfælde af afbud. Denne mulighed vil gøre, at HSR er repræsenteret,
men ikke altid eller nødvendigvis er inde i udvalgets arbejde.
En tredje mulighed er, at de 4 HSR medlemmer som pt. Ikke er tilknyttet et udvalg, er
suppleanter for alle 8 udvalg. Og kan spørges i tilfælde af afbud.
Det væsentlige er, at kommunikationen mellem udvalg og HSR fungerer.
Tidligere har vi vedtaget denne tekst:

HSR-medlemmets rolle i udvalg
HSR-medlemmer deltager i udvalgenes møder og deltager i udvalgets møder som
ressourceperson for udvalget. HSR-medlemmet har indgående kendskab til Service i AA
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og kan derfor være udvalget behjælpeligt i sager hvor udvalget har brug for et større
perspektiv.
HSR-medlemmet kan rådgive udvalget vedr. udvalgets kommissorium, hvor der måtte
opstå tvivl om udvalgets opgaver og muligheder for at løse disse.
Det enkelte udvalg og HSR-medlemmet aftaler om HSR-medlemmet fungerer som
"arbejdende" medlem eller ej.
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Bilag 6

Anvendelse af overskydende reserve fra 2013
Efter Servicekonferencens godkendelse af regnskabet for 2013, er den forventede
vedtagne overskydende reserve hensat som skyldige beløb i regnskabet pr.30-062014, og beløbene vil blive udbetalt i 2. halvår 2014.
Beregnet på omkostninger i 2012-2013-og budget for 2014 udgør den
overskydende reserve 364.043 kr som udgangspunkt.
Beregning af AA
reserve

3 års gennemsnit

Fællesudgifter

353.963

Servicearbejde

482.305

udgivelse box 334

63.143

Årlige udgifter =
reserve

899.411

egenkapital 31-122013

1.263.454

overskydende
reserve

364.043

Anvendelse efter SK-beslutning 2008 (afrundet)
ESM bidrag 1/3

120.000

Litteraturfonden 2/3

240.000

360.000
SK 2008 beslutning er dog underlagt den generelle forudsætning at likviditet er
tilstede og at Daglig Ledelse og Hovedservicerådet træffer forsvarlige beslutninger.
På HSR møde den 10-05-2014 blev det vedtaget at forhøje kørselsgodtgørelse fra
1,25 pr. km til 2,10. Budgettet for 2014 er baseret på 1,25. Ændringen betyder på
årsbasis en merudgift på ca. 64.000 kr. hvorefter resultatet for 2014 alt andet lige
giver et underskud på ca. 60.000. Den overskydende reserve bør reduceres
tilsvarende.
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Bilag 7

Krimordningen
Vi har haft et spørgeskema ude i grupperne vedrørende Krimordningen og hvordan den
benyttes og virker.
Resultater:
Vi har modtaget svar fra ca. 20 % af grupperne. Svarende var meget varierende. 43% af
dem der svarede udleverede ikke Krimkort. Der er også forskel i regionerne hvordan
ordningen benyttes. I en region var 2/3 af grupperne som deltog i ordningen og i andre
under halvdelen.
På nuværende tidspunkt ser det ud til, at hverken kriminalforsorgen eller Anonyme
Alkoholikere ved præcist hvad ordningen indebærer, og hvilke muligheder den giver
mennesker som får underskrevet et kort på et møde. Der var 49 % af de svarende der
mente, at det ville give strafnedsættelse eller betinget straf, mens 15 % mente at det var i
forbindelse med generhvervelse af kørekort. Vi ved positivt at ingen af disse muligheder
gives fra kriminalforsorgen i dag.
Svarene viste også, at det ikke altid er kriminalforsorgen, som beder om at få kortene
underskrevet. Også kommuner og behandlingssteder kan bede om det. I 44 % af svarene
vidste man ikke hvem der havde henvist til A.A.
Derudover viste svarene fra grupperne, at der mange steder ikke var underskrevet kort i
mange år. 23 % svarede at det var mere end 7 år siden et kort var blevet underskrevet.
Enkelte svarede at de havde underskrevet inder for de seneste måneder.
Der var også meget delte meninger om, hvor vidt Anonyme Alkoholikere skulle forsøge at
lave en ny aftale med Kriminalforsorgen. Gående fra at det er en optimal mulighed for at få
kontakt til alkoholikere, til at det absolut ligger uden for vores formål.
Konklusion:
Den nuværende ordning virker ikke i forhold til den aftale, som blev indgået mellem
Kriminalforsorgen og Anonyme Alkoholikere tilbage i starten af 0’erne.
Det har været umådeligt svært at få kontakt til nogen i kriminalforsorgen, som viste noget
om denne ordning.
Når vi ikke ved hvad ordningen indebærer, så mener vi ikke, at vi kan stå inde for en
sådan aftale. Daglig Ledelse anbefaler derfor at ordningen opsiges, og at det samtidig
tilbydes, at Anonyme Alkoholikere står til rådighed for at indgå forhandlinger om en ny
fælles aftale, som skal administreres ensartet over hele landet.
En evt. ny aftale mellem Anonyme Alkoholikere skal godkendes af en servicekonference.
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Bilag 8
Til Hovedservicerådet AA Danmark

Økonomiudvalget drøftede på sit møde den 12. august 2014 konsekvensen af, at det på
Servicekonferencen 2013blev besluttet, at AA Danmarks reserve skal udgøre 1 års
driftsudgifter.

Beregningen af reservens størrelse tager udgangspunkt i den vedtagne beslutning på
Servicekonferencen i 2008. I beslutningen fra 2008 er det ligeledes af servicekonferencen
fastlagt hvorledes Fællesskabet skal forholde sig i situationer, hvor overskud medfører en
formue større end den beregnede reserve.
Af det overskydende beløb overføres 1/3 af beløbet til ESM fonden (Europæisk Service
Møde) og 2/3 overføres til The International Literature Fund.

Økonomiudvalget synes Hovedservicerådet skal drøfte, om den eksisterende fordeling af
evt. overskud fortsat skal ske som besluttet på servicekonferencen i 2008?

Det kunne tænkes, at der var presserende opgaver lokalt, som man burde afsætte midler,
til inden man begyndte at fordele et eventuelt overskud.

En måde at foretage fordelingen på, kunne være, at der i forbindelse med aflæggelse af
regnskabet er et punkt, der hedder ”Anvendelse af overskud” (efter indstilling fra
Hovedservicerådet).

En anden måde at fordele et overskud på, skal selvfølgelig foreslås og besluttes på en
servicekonference.

På vegne af økonomiudvalget
Carl Martin
Formand
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Bilag 9
For alle formaliteters skyld hermed et styks ansøgning fra Region Nordsjælland om at
komme i betragtning til at afholde AA's landsmøde samt Nordisk Møde til september 2015.
Vi vil naturligvis bestræbe os på, at det i fald at HSR skulle kigge vores vej i
ansøgningsbunkerne bliver tale om både hyggelige, ædrulige og forholdsvis sunde
weekenddage dér i uge 38.
Region Nordsjælland afholdt ganske vist Landsmøde for bare fire år siden - i 2010 - men
det kribler i fingrene for at få lov at yde denne service igen hos ikke så få af "den gamle
garde" samt nye....
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Bilag 10
Til HSR

For behandling på førstkommende møde d. 6.9.2014:

Region Øst ansøger hermed om at få lov til at afholde AA landsmøde i år 2016.

Forventet lokation er Kalundborg.

Fremsendelse af denne ansøgning er vedtaget på Region Øst regionsmøde d. 16.8.2014 i
Haslev.
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Bilag 11

Rapport til Hovedservicerådsmøde d. 6. september 2014
For Udvalg/internationale delegerede: Box 334
Udvalgsmedlemmer (der skal stadig sendes anmodning om indtrædelse særskilt):
Kirsten L (formand), Kjeld J (næstformand), Susanne J, Niels J, Leon K, Preben H H, Ole
P, Jørn L (HSR-repr.)
Gert K M er fratrådt, jf. tidligere indgået aftale herom, da føljetonen om ’de 12 koncepter
til hverdagsbrug’ er afsluttet.

Igangværende aktiviteter:

Forventes afsluttet

Fortsat indsats for at få flere indlæg og flere abonnenter.

Løbende

Aktiviteter siden sidst:
Sædvanlige redaktions- og pakkemøder afholdt. Pakning af juni-nummeret måtte
udsættes en uge pga sygdom hos trykkeren, og tekniske vanskeligheder omkring
forside/omslag til bladet.
Redaktionsmødet i juli rykket tilbage en uge, bl.a. for – om muligt – at få så meget stof
med som muligt, og for at tage hensyn til ferietiden.
Følgebrev til grupper og personlige abonnenter udsendt sammen med juni-nummeret.

Planlægger at arbejde med:
Elektronisk udgave af Box 334.

Evt.

Den 12. august 2014

For udvalget: Udvalget
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Bilag 12

Rapport til Hovedservicerådsmøde d. 060914
For Udvalg/internationale delegerede: Erfaringsudvalget
Udvalgsmedlemmer (der skal stadig sendes anmodning om indtrædelse særskilt):
Margit,Ebbe,Hans Jørgen,Erland,Ole N.,Ib B. og Morten (HSR repr.)

Igangværende aktiviteter:

Forventes afsluttet

De 12 Koncepter

???

Aktiviteter siden sidst:
Erfaringsudvalgsmøde 240514.
Evaluering af SK 14 og HSR beslutning på baggrund af vort kommissorium.
Under eventuelt er indsat fra vort referat, hvad der måtte have relevans for HSR.
Invitation CPH 12 050714: Om AA´s begyndelse i DK

Planlægger at arbejde med:
De henvendelser, der måtte komme.
12 Koncepter (fast punkt)

Evt.
SK 14:Erfaringsudvalget blev orienteret om behandlingen i arbejdskomiteen
Visioner af det af HSR stillede forslag om nedlæggelse af kassererposten.
Både Margit og Morten(HSR-repr.) var i denne arbejdskomite. De
beklagede begge, at kommentaren til indstillingen af forslaget kunne forstås
sådan, at forretningsførerfunktionen skulle nedlægges, når en ny kasserer
bliver valgt.
Dette var ikke hensigten. Morten orienterede erfaringsudvalget om, at HSR
havde givet forretningsfører Mogens sin fulde opbakning på rådets sidste
møde. At der i fremtiden tegner sig et billede, hvor kasseren i DL kan
beskæftige sig med ”det overordnede politiske/økonomiske” og hvor
forretningsføreren er ”håndværkeren” bag regnskabet, hilser
erfaringsudvalget på det varmeste velkommen.
Vi talte også om hvilke forbedringer, der kunne være til gavn for vore
konferencer. Da det tidligere er blevet udtrykt at ” det er de Delegeredes
SK” bør de gamle i gårde (inkl. Erfaringsudvalget) især i arbejdskomiteerne
lade ”de nye” få mest taletid. Morten kom med et godt forslag til SKudvalget: Vi kunne gøre som på nykommer-møderne. Vi kan lave en
anciennitetsrunde, de nye først.
Vi talte også om, at hvis det skriftlige indhold til forslag på SK bliver
grundigt gennemarbejdet af SK-udvalget på en sådan måde at det klart
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fremgår, hvilken baggrund og hensigt for begrundelsen af forslag der er tale
om, ville der ikke være brug for så mange ”eksperter” i arbejdskomiteerne
på selve konferencen til at forklare det indsendte.
Endvidere mener Erfaringsudvalget at kontorfunktionerne mangler at være
repræsenteret på SK med en stemmeberettiget (og af funktionerne valgt)
person.
3. HSR beslutning på baggrund af vort kommissorium.
Hans Jørgen og Ib berettede om deres oplevelse af HSR-mødet 11.januar
2014. Det tangerede et ”absurd teater”. Vi var blevet inviteret af DL, men
blev behandlet som om vi havde tvunget os adgang til at få ordet. Et lille
mindretal af HSR forsøgte at overbevise HSR om, at vi ville ”banke HSR på
plads” med vore synspunkter, og dette fordrejede på en uværdig måde
debatten. Vi ville blot oplyse HSR om vores opfattelse af vort kommissorium
(som vi selv har skrevet og som HSR har godkendt). Men atter engang
måtte vi sande, hvad der gælder for al kommunikation: Det er modtageren,
der afgør indholdet!! HSR havde ikke udarbejdet retningslinjer for en
godkendelsesprocedure for optagelse af nye medlemmer til faste udvalg,
men ville bruge vore retningslinjer til dette formål. Det har vi ikke noget
imod. Men meningen med vore retningslinjer blev - efter vores mening fordrejet og vi blev mødt med en noget særpræget argumentation: I har
misforstået jeres egne retningslinjer. Nu gælder der en anden tolkning,
nemlig vores, og den bruger vi nu.
På den lange bane kommer der en diskussion og måske en udarbejdelse af
retningslinjer, og det er jo positivt. Det kan blot undre, at HSR ikke kunne
vente til nogle retningslinjer var lavet af dem selv og drøftet med alle udvalg,
før dette råd fandt det nødvendigt at begrænse et enkelt AA medlems virke i
service. Vi har svært ved at se, at denne beslutning er principiel, da det
også er et mindretal, der har bestemt dette. Vi blev enige om at lade denne
sag falde, accepterer HSR´s beslutning og afventer det videre forløb.
Vi har klippet nedenstående ind for at understrege ånden i vort fællesskab,
men også for at bemærke, at vi er mange der gennem årene har fået styrket
vor ædruelighed gennem servicearbejde. Det er hentet fra dagens tanke
28.maj.
LIGEBERETTIGELSE
Før eller senere går de fleste AA-grupper over gevind med hensyn til at opstille regler ...
Efter en tid aftager frygten og intolerancen.
[Og vi indser] Vi ønsker ikke at nægte nogen muligheden for at genvinde helbredet efter alkoholmisbrug.
Vi ønsker at være så åbne som muligt og aldrig udelukke nogen.
AA TRADITION: HOW 1T DEVELOPED. S. 10-12

Den050814

For udvalget: Ib B.
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Rapport til Hovedservicerådsmøde d. 6.september
For Udvalg/internationale delegerede: It-udvalget
Udvalgsmedlemmer:
Lone L. Formand, Claus B. (HSR-Repr.),Frank V.(Reg.
Storkbhvn.),Peter K.(AA-data),
Carsten W. (Reg. Nordjylland) Mogens J. (Reg. Øst), Niels O. (Reg.
Midtjylland), Erik G. (Reg. Syd), Simun S. (Reg. Nordsjælland)
Niels J.(Webmaster)

Igangværende aktiviteter:

Forventes afsluttet

Fremme AA’s hjemmeside på Google. Oplæg v. Carsten W.
Nyt mailsystem i stedet for de dårligt fungerende Gmailkonti

?
Oplæg til DL Snarest

Aktiviteter siden sidst:
Ingen, pga. ferieperioden.

Planlægger at arbejde med:
Kommende aftalte møder:
5. oktober 2014 kl. 11.00
Fremme AA’s hjemmeside på Google. Oplæg v. Carsten W.
Nyt mailsystem i stedet for de dårligt fungerende Gmail-konti
Nyt informationssystem til grupper og andre interesserede.
Løbende gennemgang og forbedring af AA’s hjemmeside.
Løbende gennemgang og forbedring af regionernes hjemmesider.
Nye indholdstilføjelser på hjemmesiden
Tilføjelse til nye app med erfaringer fra Reg. Midtjylland har i deres forsøg.
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Evt.

Den 15.august 2014

For udvalget: Niels

Side 21 af 53
Dagsorden for Hovedservicerådsmødet den 6. september 2014

Bilag 14

Rapport til Hovedservicerådsmøde d. 06-09-2014
For Udvalg/internationale delegerede: Landsdækkende
Informationsudvalg Liv

Udvalgsmedlemmer (der skal stadig sendes anmodning om indtrædelse særskilt):
Svend A
Hans R
Ruth
Jens
Mogens B
Chenett
Ernst
Keld F

Reg. Nord
Reg. Syd
Reg. Øst
Reg. Nordsjælland
Reg. Storkbh.
Reg. Midtjylland
HSR – rep.
Formand

Igangværende aktiviteter:

Forventes afsluttet

Planlægning af seminar vedr. kontakt til offentlige institutioner
og virksomheder.
Oversættelse af Norsk pjece ”Hvis du er fagmand”
Information til sundhedspersonale, udformet efter ”Lægekort
modellen” er, som et forsøg, uddelt til sundhedspersonalet i
Favrskov kommune – hvorfra der i løbet af efteråret, vil komme
en tilbagemelding om kortets brugbarhed.

Aktiviteter siden sidst:
Kopiering af ”Lægens Synspunkt” Pjecen er sendt til godkendelse i HSR.
Besvarelser af henv. vedr. information om AA.
Liv – møde afholdt 24-05-14 i Ringsted.

Planlægger at arbejde med:
Evaluering af ”Diasserie til infostanden” og ”Diasserien til skoler” til Servicekonferencen 2015.
Synliggørelses arrangementer, pressemeddelelse, m.m i forbindelse med AA`s 80 års og AA
DK`s 60 års fødselsdag i 2015.

Evt.
Den 13-08 14

For udvalget: Keld F formand
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Rapport til Hovedservicerådsmøde d. 6. september 2014
For Udvalg/internationale delegerede: litteraturudvalget
Udvalgsmedlemmer (der skal stadig sendes anmodning om indtrædelse særskilt):
Bente R., Birgit J., Gorm T., Inger B, Kaj C., Knud D., Lars A., Michael F. og Tenna T.
Vi er opdelt i to grupper:
Østgruppen: Bente, Birgit, Knud og Michael Vestgruppen: Gorm, Inger og Tenna

Igangværende aktiviteter:

Forventes afsluttet

Østgruppen arbejder med revision/nyoversættelse af Store
Bog

Store Bog: om 2-3 år

Vestgruppen arbejder med oversættelse af koncepterne i
deres fulde længde
Lars står for den tekniske side af lydbøgerne og er i gang
med indlæsningen af ”AA bliver voksen”

Koncepterne: om to år eller
mere
Vi tager alle forbehold,
hvad disse skøn angår.

Kaj er vores HSR-repræsentant, og han indgår i nogen tid i
det praktiske arbejde i vestgruppen pga sygdom. Kaj har
erfaring inden for arbejdet, da han er tidligere medlem

Aktiviteter siden sidst:
Begge grupper er midt i arbejdet og tager det ene arbejdsmøde efter det andet.
Østgruppen er nået til 6. kapitel i Store Bog og har i den anledning diskussioner mht
løfterne, der jo indgår som en del af teksten.
Vestgruppen er i gang med 10. koncept.

Planlægger at arbejde med:
Pass It On, Dr. Bob and the Good Oldtimers, Language of the Heart, i denne rækkefølge.

Evt.
HSR-møde 1. marts 2014

For udvalget: Birgit J.
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Rapport til Hovedservicerådsmøde d. 6. september 2014
For Servicehåndbogsudvalget
Udvalgsmedlemmer (der skal stadig sendes anmodning om indtrædelse særskilt):
Bente F
Charlotte T (Formand)
Helle V
Jens D (Hovedservicerådsrepræsentant)
Svend H

Igangværende aktiviteter:

Forventes afsluttet

Vi arbejder løbende med at holde Servicehåndbogen og
Strukturhåndbogen opdateret.
På mødet i januar 2015, vil vi gennemgå Servicehåndbogen
kritisk for fejl og uoverensstemmelser med henblik på enten
umiddelbar tilretning eller udarbejdelse af ændringsforslag til en
efterfølgende servicekonference.

Aktiviteter siden sidst:
Ved sidste møde den 11. maj indarbejdede vi beslutninger og valg fra Servicekonferencen 2014
i Service – og Strukturhåndbogen således at de nu foreligger på Hjemmesiden i nyreviderede
udgaver pr maj 2014.
Der er udarbejdet et oplæg til workshops på Servicekonferencen omkring udvalgenes arbejde
med henblik på at øge de delegeredes interesse for udvalgsarbejde. Oplægget er sendt videre
til Servicekonferenceformanden.
Vi har gennemgået og tilrettet et forslag fra sekretæren vedrørende ’Retningslinjer for
anmodning om optagelse i udvalg’ samt et forslag til Servicekonferencen om at flytte fristen for
ansøgning om poster.

Planlægger at arbejde med:
På næste møde den 7. september vil vi arbejde videre med at udarbejde forslag til workshops
og forslag til Servicekonferencen 2015.
Vi vil udarbejde budgetforslag fra udvalget
På planlagt møde den 16. november regner vi med at gennemgå indkomne forslag til
Servicekonferencen 2015 med henblik på uoverensstemmelser med vore håndbøger og
tidligere vedtagelser i øvrigt. Vi regner med at modtage forslagene til gennemgang efter at
Servicekonferenceudvalget har gennemgået dem (sidste frist for indsendelse den 18.10.14)

Evt. I forbindelse med opdateringen af Strukturhåndbogen blev det bemærket at der fortsat er
problemer med at få ajourført hvem der er medlemmer af udvalgene.

Den 15.08.2014

For udvalget: Charlotte T
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TEU-Rapport til Hovedservicerådsmøde den:

18-08-2014

Udvalgsmedlemmer

:

Formand:
2018)
Region Nordjylland:
Region Midtjylland:
nyvalgt)
Region Syd:
Region Øst:
Region Storkøbenhavn:
Region Nordsjælland:

(der skal stadig sendes anmodning om indtrædelse særskilt)

Jane P (rotation marts

Næstformand:

Jette S
Arne B (fratrådt – ingen

Vagtkoordinatorer:
E-mailvagten:
Ole P
Hjemmevagten:
Agnete
Kontorvagten:
Dorte S
Hovedservicerådsmedlem:

Thomas J
Ulla M (nyvalgt)
Henrik H
Marianne N

pt. ingen

Igangværende aktiviteter:

Forventes afsluttet

Vi har et hængeparti med en chat-funktion på AA’s hjemmeside,
men vil arbejde videre med den på TEU mødet den 04-10-2014 i
Fredricia.

Kan ikke oplyses pt.

Aktiviteter siden sidst:
Der har ikke været afholdt møder i Telefon og Email Udvalget (TEU) siden sidste HSR-møde,
men 2 TEU-repræ-sentanter er trådt ud af udvalget hhv. Arne B fra Region Midtjylland og Peter
Å fra Region Øst. Der er endnu ikke valgt ny TEU-repræsentant i Region Midtjylland, men for
Region Øst er Ulla M blevet valgt. En varm tak til både Arne B og Peter Å for det arbejde I har
bidraget med i udvalget, og en varm velkomst til Ulla M.
En opdatering af Håndbogen og et ”Nyt om…” blev udsendt til E-mailvagter og Telefonvagter
den 28-06-2014.
Vi har fået svar på vores forespørgsel om erfaringer fra andre AA lande vedr. vores
igangværende undersøgelser om en Chatfunktion på AA’s hjemmeside. Chat-funktionen er,
som tidligere oplyst, ment som en ny måde for den lidende alkoholiker at række ud efter AA’s
hjælp på. De nordiske AA lande har ingen erfaringer med en chat-funktion. Pt. afventer vi svar
stadig fra vores egne Europa- og Verdensdelegerede og fra Clive i England, som har
viderebragt vores forespørgsel til relevante AA’ere i England.
Der har været en del klager over, at telefonvagter logger sig for sent ind. Der har derfor været
behov for at indskærpe vagtdisciplinen for både hjemmevagter og kontorvagter.
Vi har en bøn til alle regioner: Oplys meget gerne på møderne rundt omkring i landet, at
vores vagtordning til stadighed mangler kontaktpersoner. Efterlys også meget gerne AA’ere
med minimum 1 års sammenhængende ædruelighed og som ikke er tilknyttet nogen former for
alkoholbehandling i København og omegn, som har mulighed for og lyst til at være telefonvagt
på Hovedservicekontoret. Vi mangler altid vagter i Kontorvagten, da en kontorvagt tit må stoppe
meget pludseligt pga. det omkringliggende samfunds krav om aktivering m.m.
AA Data har på ønske fra Region Syds TEU-repræsentant udviklet søgefunktionen i AA’s
online-mødeliste, så det bliver muligt at søge på både postnumre og bynavne. Søgeresultatet
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Jørg

vil vise AA-møderne i nærheden og op til ca. 30 kilometers radius. Den nye søgefunktion
afprøves i øjeblikket på Region Storkøbenhavns hjemmeside: http://aaregkbh.dk/aa-moder/ , og
vi har allerede fået nogle meget positive tilbagemeldinger fra vagter, som udtrykker stor glæde
over den nye søgefunktion.
Hjemmevagten Henrik B har givet en meget konkret tilbagemelding, som jeg synes, HSR skal
have at vide. Så her kommer den: ” Jeg har været hjemmetelefonvagt i ca. 2 1/2 år nu, et evigt
tilbagevendende problem for mig har været de telefonsamtaler som handler om, hvor der er
møde og hvornår!! Rent ud sagt har det været med til, at samtaler har taget lang tid p.g.a min
uvidenhed omkring møder i byer, jeg ikke kender til, mange tror, at fordi jeg svarer, så kan jeg
hurtigt finde ud af disse spørgsmål. Det har jeg ikke kunnet, da hverken AA’s hjemmeside
dkaa.dk indeholder denne søgefunktion med postnummer eller by ej heller den mødeliste, som
kan downloades i pdf-fil, den er heller ikke sorteret i postnummer ordning. Mange samtaler, jeg
haft, har taget alt for lang tid, da jeg har været nødt til, at "som de siger" stille dumme
spørgsmål om, hvor de bor, hvilke byer, der ligger i nærheden osv. Med den nye funktion, som
nu ligger på http://aaregkbh.dk/aa-moder, så har jeg endeligt fået en stor mulighed for hurtigt at
kunne finde et møde, et møde for nykommeren eller for den, som spørger. Nu slipper jeg for at
stille "dumme spørgsmål" og slipper for at rode rundt i mødelisten for at finde svar!!
Som hjemmetelefonvagt vil jeg stærkt rekommandere, at den nye søgefunktion også bliver lagt
ind på AA Danmarks officielle hjemmeside. Den vil også gøre det meget lettere for den, som
selv vil finde et møde, så behøver de ikke ringe telefonvagten og optage den, nu kan den linie
være åben for dem, som ringer, fordi de virkeligt har brug for hjælp. Med det sagt, er ingen
telefonsamtaler til telefonvagten unødvendige, men at sidde og svare AA’ere, som allerede er
medlemmer om møder, fordi de ikke kan finde dem selv, så vil vagttelefonen jo været optaget
den tid, det tager for at kunne give korrekt information.
Når jeg som "dum" Jyde får et spørgsmål om møder, specielt på Sjælland eller i Nordjylland, så
er jeg lost!! Det er jeg ikke længere, og det er takket været den nye søgefunktion, så tusinde
Tak for det.
Sådan som jeg ser det, bør funktionen hurtigst muligt også lægges ind på www.dkaa.dk !!
Kærlig Hilsen Henrik B”

Opkaldsstatistikker
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Statistik for opkald til Kontorvagten i Thorsgade 1. halvår
2013+2014 (NB! Kontorvagten dækker 30 (23,5 %) af de 128 timer
pr. uge, hvor telefonen er åben for opkald)
1. halvår 2014

1. halvår 2013

378
126
107

359
127
150

71

45

Opkald om:
Egen Alkoholisme
Andens Alkoholisme
Rørlæggere

Reaktion:
Brugte kontaktpersoner

Telia Statistik for samtlige opkald til 70101224, 1. halvår 2013+2014
Måned
I alt

jan
912

feb
708

mar
736

april
909

maj
868

juni
700

Totale opkald
4833

NB! Vær opmærksom på, at alle interne overleveringsopkald til 70101224 også
tælles med i Teliastatistikken, hvilket er ca. 160 opkald pr. måned

Planlægger at arbejde med:
Næste TEU møde er den 04-10-2014 i Fredricia. Desuden er der planlagt nyt
erfaringsudvekslingsmøde for telefon og emailvagter i Øst den 25-10-2014 på
Hovedservicekontoret.

Evt. Der er intet til Evt.
Den 18-08-2014

For udvalget: Jane P, formand
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Rapport til Hovedservicerådsmøde d. 6. september 2014
For Udvalg/internationale delegerede: Økonomiudvalg
Udvalgsmedlemmer (der skal stadig sendes anmodning om
indtrædelse særskilt):
1. Carl Martin C. Formand
2. Marianne S.
3. Preben H.
4. Susanne H. Hovedservicerådets repræsentant.
5. Svend H
Igangværende aktiviteter:

Forventes afsluttet

Løbende budgetopfølgning

Aktiviteter siden sidst: Perioden 15. april 2014 - 16. august 2014
Der er afholdt økonomiudvalgsmøde tirsdag den 12. august 2014, hvor Mogens BA gennemgik ½
årsregnskabet.
Hertil er der følgende kommentarer:
Hattepenge:
De vigende, registrerede indbetalinger er fortsat færre end foregående år.
Udviklingen følges og vurderes grundigt, når regnskab for 3. kvartal
foreligger.
Litteratursalg:

Salget går an, set i forhold til at sidste år blev den reviderede udgave af 12 +
12 udgivet og påvirkede salget kraftigt.

Box 334:

Antallet af abonnenter falder fortsat, men der har været væsentlig reduktion i
produktionsudgiften. Det afventes, om den nye redaktions arbejde betyder
udvidelse.

Kopimaskinen:

Udgifterne har svinget en del på grund af den måde, afregningen sker.
Der er nu indført automatisk aflæsning af tællerne (on-line fra leverandøren),
så udgiften skulle fremover blive mere jævnt fordelt.

Fællesudgifter:

OK.

Servicearbejdet:

Udgiften til Servicekonferencen er steget voldsomt. Mogens
undersøger, hvad der er baggrunden for stigningen.

Litteraturfonden:

Daglig Ledelse kommer med indstilling om at sende reduceret beløb
til Litteraturfonden, idet der efter budgettets vedtagelse er besluttet øgede
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udgifter.
Budget:
t

Mogens udleverede budgetmanualen 2015 og viste det materiale, der udsendes
til udvalgene, blandt andet med oplysninger om forbruget i 2014.

Udvalget havde fået fremsendt 2 udkast til forslag om fordeling af overskud i AA Danmarks regnskab.
I den forbindelse blev udvalgets rolle drøftet, og det blev besluttet at fremsende særskilt henvendelse til
Hovedservicerådet for nærmere vurdering. Denne henvendelse fremsendes samtidig med denne rapport.

Planlægger at arbejde med:
Budgetopfølgning 2014
Forespørgsler fra Hovedservicerådet

Evt.
Den 16. august 2014

For udvalget: Carl Martin C
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Bilag 19
Rapport fra Servicekonferenceudvalget

Udvalget holdt i dag sit tredje møde.
Mødet var en gennemgang af de forslag, der var fremkommet på det andet møde, hvor
workshop emner blev gennemgået. På dette møde havde vi også en drøftelse af de
arbejdsopgaver de enkelte komiteer arbejdede med. Der var enighed om at definere
komiteernes indhold således:
Økonomi og servicehåndbog: Alle forslag i forhold til økonomi og
servicehåndbog behandles i relation til fællesskabets formelle forhold.
Visioner: fremad rettede aktiviteter. Hvor er samfundet på vej hen og hvor er
AA på vej hen? Med dyb for trin, traditioner og koncepter.
Medier: Hvad skal vi bruge/gøre for at formidle AA’s budskab! 5. tradition,
relevant for nutid med basis i fortid. Hvordan tiltrækker vi flere?
Service: Hvad gør vi rent praktisk. Hvordan tiltrækker vi flere til
servicearbejdet. Hvordan gør vi arbejdet/opgaverne interessante.

Derudover vil vi gøre et forsøg med at behandle et spørgsmål mere uddybende i plenum.
Det vil vi finde plads til om søndagen i forbindelse med behandlingen af forslagene.

I dagens møde fandt vi frem til et forslag til workshop som var egnet til behandling i
plenum. De øvrige forslag blev debatteret og vi fandt fem til at disse på anden måde skulle
behandles i AA.

Derudover diskuterede vi ordstyrer og referent og udvalget var enige om at undersøge
nogle muligheder. Men afventer svar.

Næste møde er den 1. november 2011.
Ole K
Servicekonferenceformand
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Rapport til Hovedservicerådsmøde den 6. september 2014
For Udvalg/internationale delegerede: Nordiske Delegerede
Udvalgsmedlemmer (der skal stadig sendes anmodning om indtrædelse særskilt):
Gorm T - Svend H

Igangværende aktiviteter:

Forventes afsluttet

Deltagelse i Nordisk Temadag i Trondheim i 24. - 25.
oktober planlægges. Tema: Ikke-alkoholiker i AA.
Fordeling af deltagelse i Servicekonferencer i de
øvrige lande i 2015.

Aktiviteter siden sidst:
Nordisk Møde i Finland (Delegatmøde) - (se rapport).

Planlægger at arbejde med:
Deltagelse i og synliggørelse af det Nordiske samarbejde på Nordisk møde i
Danmark i 2015 (se bemærkninger i rapporten fra Finland).
Deltagelse i seminar om det internationale samarbejde i Århus den 4. oktober
2014 sammen med ESM- og WSM- delegerede.

Evt.
Bilag:
Rapport fra Servicekonferencen i Sverige 4. - 6. april 2014
Rapport fra Servicekonferencen i Finland 4. - 6. april 2014
Rapport fra Nordisk møde i Finland 7. juni 2014

Den 15. august 2014

For udvalget: Gorm T og Svend H
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Rapport fra Finlands Servicekonference d. 4.-6. april 2014

Servicekonferencens tema var: Rotation – AA’s puls.
Optakt:
Jeg skulle op på omtrent samme tidspunkt som bageren; klokken 03.30 gik turen til
Billund.
Så tidligt måtte jeg tage af sted, når jeg skulle være på plads til SK’s start kl.12.00. Men
det gik fint, træt har jeg været før, efter et kort stop i Riga gik turen videre til Helsinki. Jeg
blev afhentet i lufthavnen af to ”servicemedarbejdere” og så kom jeg på plads.
Konferencens deltagere:
Nordisk delegerede, Förtroende Rådet, kontoransvarlige og servicedelegerede fra 5
regioner. Finland er opdelt i nordre, søndre, vestre, østre samt hovedstadsregionen. I den
nordlige region er afstandene så store, at det ikke giver mening, at regionen laver kredse.
De svensktalende grupper mangler også kredse; AA - grupperne er koncentrerede til tre
adskilte geografiske områder. I Hovedstadsområdet og områderne ved Vasa samt Åbo. I
de øvrige regioner er der kredse. Til forskel fra vores egen SK er de delegerede valgte for
en tre årig periode.

Et af flere visitkort som AA bruger, for at nå den lidende alkoholiker.
Fredag:
12.00 – 20.30

Efter velkomst og indkvartering blev konferencen åbnet med et tændt lys, efterfulgt af et
stille øjeblik og bønnen om sindsro. Konferencens formand redegjorde herefter for Service
Konferencens ret til at træffe beslutninger, dens fremgangsmåde og dens demokratiske
ånd, og oplyste konferencens deltagere om, at deltagerne måtte bede om ordet via
håndsoprækning. Herefter konstateredes det retmæssige omkring konferencens
sammensætning og beslutningsgrundlag. Valgproceduren blev gennemgået og
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stemmetællere udpegedes. Derefter var der gennemgang af rapporter og hilsener fra
observatører og venner til AA. Komitéernes opgaver blev definerede og gennemgået.
Fredagen afsluttedes med en runde, hvor vi delte erfaring, styrke og håb omkring emnet
Rotation – AA’ s puls.

Lørdag:
07.00 - 20.30

Hele formiddagen gennemarbejdede komitéerne de stillede forslag.
Her følger nogle af de forslag, som blev behandlede i komiteer lørdag og efterfølgende
fremlagte til afstemning i plenum søndag.
Hvordan bør vi handle, når der spredes kritik og usande rygter om en AA- gruppe fra en
anden AA- gruppe?


Vi bør søge svarene i litteraturen, traditionerne, og i servicehåndbogen.



Vi kan sende et brev eller tage kontakt med gruppen og spørge, om de vil
undersøge, hvad der er sket. Derefter kan vi rette op på misforståelser.



Hvis kritikken fortsætter, kan vi lave vores egen inventering.



Hvis ikke, vi kan få løst problemet, må vi give slip og se hvad der sker.

De unge vil gerne bede om en egen server?
Der findes allerede en sektion for de unge på AA’ s hjemmeside. Der findes også et
filmklip, som henvender sig til de unge i AA.

Hvordan får vi den blå bog distribueret i det sydlige Finland? Der findes mindst 1.200
indbyggere som er samer i hovedstads- regionen.
Hovedstadsregionen påtager sig ansvaret for denne opgave.

ACA spørger, om de må sende observatør til SK og hvad der skal til, for at de må gøre
det?
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SK henviser til, at ACA og andre interesserede udenfor AA, retter henvendelse til AA i
Finland. De kan ved en sådan kontakt få en person ud til pågældende sted og blive
informerede.

Arbejdet i komitéerne afsluttes og præsidiet og de respektive komitéformænd mødtes, for
at færdiggøre materialet til søndagens plenumbeslutninger. Herefter havde vi præcis som
dagen før en runde før aftensmad, denne gang om emnet: Vor fælles velfærd.
Den efterfølgende uformelle del af dagens program var sauna og en minimal svømmetur,
det vvvvar koldt. De er godt nok seje de finner og udviser sisu i høj grad.

Semester hem (feriested) Kotoranta i Nurmijärvi ca.50 km nord for Helsinki.
Søndag:
07.00 – 14.30

Indstillingerne til forslagene blev behandlede.
AA’ s økonomi i Finland blev gennemgået, som vi kender det fra vores egen Konference.
SK 2014 valgte nye medlemmer til Förtroende Rådet i overensstemmelse med de
anbefalinger nomineringskomitéen fremkom med. Der blev valgt en konferenceformand til
den kommende SK 2015. Næste Service Konference finder sted i dagene d.17.4 – 19.4
2015 på samme sted. Umiddelbart efter plenumsessionen havde vi et opsamlende møde
omkring emnet: Hvordan kan vi videreformidle den erfaring, ånd og viden, som er blevet
skabt under denne konference. Herefter afsluttedes mødet og alle ønskedes en god
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hjemrejse. Jeg blev kørt af den nordisk delegerede og en anden deltagere fra SK. Turen
hjem gik også fint.
vh.
Sune, nordisk delegeret

Indtryk og oplevelser fra den Svenske Service konference 4-5-6. april 2014, Solne
Stockholm.

Svenskerne opleves som utrolig høflige, venlige og virker meget flittige omkring arbejdet
med fællesskabet, de har lige nu gang i 3 store projekter.
De to af projekterne handler om at den lidende alkoholiker lettere kan finde Fællesskabet.
Det sidste handler om at forbedre fællesskabet indefra.
1. Der arbejdes på en ny hjemmeside som guider ved hjælp af billeder og tekst, der satses
på at formatet tilpasses således at målgruppen både er brugere af almindelige PC`ere og
Smart telefoner. Arbejdsgruppen har ladet sig inspirerer af hjemmesider i: Finland,
England og Australien. Svenskerne vil også gerne i gang med at bruge reklamefilm, men
har besluttet at se på hvad der kan genanvendes fra USA inden de starter egen produktion
for at nå den lidende alkoholiker.
2. Der er i dag telefonvagt i de 3 største byer: Stockholm, Malmø og Goeteborg . Vagt
perioden er begrænset til nogle få timer om dagen. De arbejder nu på at få telefonvagten
landsdækkende, og de vil gerne trække på de danske erfaringer.
3. Der arbejdes med en revision af servicehåndbogen, dels med inspiration fra USA, men
sandelig også ud fra om de kan gøre AA bedre. Det er en del af
servicehåndbogskomiteens arbejde at tilpasse, forny og forbedre, med henblik på forslag
som skal behandles på deres næste Servicekonference 2015.
De har fået en ny redaktør af deres blad, som virker meget udfarende og nytænkende, Der
blev uddelt visitkort til deltagerne med opfordring om at dele erfaring via bladet. Han havde
også ideer om at bruge bladet som reklame ved at "glemme" det i toget eller på
flyvepladsen. Endvidere vil bladet have sit eget " modul" på det svenske landsmøde.
I forhold til hvad der sker i Danmark, virker det som om at deltagerne i den svenske
Servicekonference har en betydelig længere ædruelighed (25 år og mere)og en mere
international baggrund end jeg ser andre steder. Deres ædruelighedskrav til at deltage i
Service på øverste niveau er dobbelt så langt som det danske (5 år).
Svenskerne har problemer med at rekrutterer nye til Service, og lange drøftelser om
Kvalifikationskrav til medlemmer af fortroenderådet, svarende til det danske
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Hovedserviceråd. Dette kan måske kan skyldes at der ikke gives plads til yngre og nyere
medlemmer.
De anvender årets tema mere aktivt end Danmark, idet der både er et speak om temaet
og at temaet indgår i arbejdsgruppernes arbejde. Deres økonomi svare ca. til at den er
dobbelt så stor som den danske, forskellen anvendes til lønnet arbejdskraft.
Der var to bemærkelsesværdige beslutningsforslag på Konferencen:
Historierne i den blåbog skulle fornys, således at hvor der var en baggrund i historien eller
hos personen, der havde rod i behandlingshjem skulle disse historier udskiftes til personer
som ikke havde baggrund i behandlingshjem. Forslaget blev nedstemt
Alle der skulle vælges til Service på øverste niveau skulle have gennemgået de 12 trin hos
en sponsor der ligeledes havde gennemgået de 12 trin efter systemet i den blåbog.
Forslaget blev nedstemt.

Rapport fra de Nordiske Delegeredes deltagelse i Delegatmøde Finland 6. - 8. juni
2014.

I Finland afholdes ingen egentlig Nordisk Møde eller Landsmøde, men de delegerede
mødes hvert fjerde år i Finland, som det sker i forbindelse med Nordisk Møde i de øvrige
lande.
I dette møde deltog delegerede fra Finland, Danmark, Samerne(de finske) og Sverige.
Norge havde sendt afbud på grund af deres eget Landsmøde.
Grønland, Island og den anden del af det Finske AA var også inviteret, men har ikke meldt
tilbage. Der tegner sig således et fast billede af, at det nordiske samarbejde primært
består af Danmark, Norge, Finland og Sverige. Det har på ingen måde været en succes at
inviterer andre nordiske lande.
Det var nyt for os at møde samerne.
De har deres eget sprog med 9 dialekter, og på samisk bliver anonyme alkoholikere til:
Namehis ("uden ansigt" - på finsk "uden navn) Alkohohsttat (alkoholikere). De fortalte at
deres område dækker både over områder i Norge, Finland og Sverige. Der er langt til
nærmeste møde og 100 km er normalt, nærmeste Al-anon møde kan være 500 km
borte, det er således for os helt ukendte afstande. I samernes kultur er alkoholisme ofte
noget der går i arv gennem slægten og er fyldt med skyld og skam. Der er mange der går
til på grund af alkohol. I fortiden har samerne været et ildeset folkefærd som næsten har
været uønsket eller forbudt.
#
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Gensidig orientering:
Når vi mødes deler vi erfaring via en rapport fra hvert land. Denne består af en side med
nogle hovedemner om, hvad der sker i hvert land, specielt hvad der er sket på landets
Servicekonference, samt en nøgletalsmodel, hvor der for eksempel er gjort op hvor mange
grupper der er i hvert land, hvad er indtægten i hatten og hvad indtægt er fra bogsalg,
samt andre ting efterhånden som vi synes det er interessant.
Generelt er udviklingen i antallet af grupper meget konstant i de nordiske lande. Dog har vi
konstateret at vi beregner antallet af grupper på forskellige måde. I Danmark er der oftest
et møde pr. gruppe, i Sverige skal der regnes med 3-4 møder pr. gruppe og i Finland er
der 2 møder pr. gruppe.
I Finland arbejdes der meget med at justerer og tilpasse strukturen, som følge af de, der
deltog i mødet først er oprettet senere. Der er derfor nu to AA strukturer i Finland, de er
populært kaldet henholdsvis den gamle og den nye struktur.
I Sverige arbejdes med revision af servicestrukturen, fornyelse af hjemmesiden samt
udvikling af telefonvagtsystemet.
Fra Danmark orienterede vi om, at der arbejdes med et nyt design af pjecer og at vi derfor
kan undgå at have lager, idet pjecerne kan lægges elektronisk på kopimaskinen. Desuden
orienterede vi om bogprisdebatten fra Servicekonferencen samt at pjecen "Er der en
alkoholiker i dit liv" nu er gratis.
På baggrund af debatten om billigere bøger sammenlignede vi bogpriser på Store Bog
(Anonyme Alkoholikere)
Danmark 200,- kr., Norge 280,- Nkr., Sverige 150,- Skr., Finland 12 euro cirka 90 Dkr.
Det er umuligt at sige hvad den endelige produktionspris er, da der er forskellige måder at
lave regnskabet på, samt trykning forskellige oplag med mere har betydning.

#
Mødets Emne:
Hver gang vi mødes diskuteres et aktuelt emne.
Denne gang var det: "Føre vores budskab videre gennem service".
Vi kom langt omkring, lige fra at nå den lidende alkoholiker på nye måder til at skaffe flere
deltagere til service.
Men som en svensker sagde: Vi må jo gøre det så godt vi kan.
Chatfunktioner:
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På baggrund af at det danske Telefon og E-mail Udvalg havde ønsket at høre om andres
erfaringer, drøftede vi emnet. Der er ingen erfaring i de andre nordiske lande. De øvrige
delegerede fandt dog ideen god og ser frem til at høre om eventuelle danske erfaringer.
Dropbox:
Vi har aftalt at lægge vores dokumenter i Dropbox som arkiv for det nordiske arbejde. Det
er Anders fra Sverige der har ansvaret.
Det er Jan fra Sverige der passer mødeplanen og medlemslisten, han roterer ud i 2014
ved årsskiftet
Nordisk møde2015:
For at orientere om det nordiske samarbejde vil vi foreslå følgende model for Nordisk
Møde i Danmark 2015:
Der afholdes et møde af en times varighed. Mødet afholdes som et fælles møde for alle
deltagere.
Danmark er mødeleder og hvert land får maksimalt 15 minutter, emnet for hver speaker
er:
"Glæden ved service".
#
Søndag formiddag var vi inviteret til at deltage i et lokalt arrangement for at fejre AA's 79
års fødselsdag. Alle de Nordiske Delegerede fik mulighed for at fortælle lidt om landet og
om sig selv. Til dette var der oversættelse til finsk. Resten af mødet blev afviklet som et
AA-møde - på finsk!
#
Det er faktisk meget spændende og givende at være sammen med AAere fra andre lande,
for at høre hvordan det fungerer hos dem samt ikke mindst at dele erfaring, styrke og håb.
Det er et godt eksempel på, at arbejdet med at yde service er godt for ædrueligheden
såvel for dem som for os.
Kommende møder:
Temamøde Norge oktober 2014: Begge deltager samt Henrik R.
Den svenske SK 2015: Svend deltager.
Den norske og finske SK 2015: Gorm deltager.

Gorm T og Svend H
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Bilag 21

Rapport til Hovedservicerådsmøde d. 6.september 2014
For Udvalg/internationale delegerede: ESM
Udvalgsmedlemmer (der skal stadig sendes anmodning om indtrædelse særskilt):
1. gang: Sune H-S
2. gang: Bjarne T.
Igangværende aktiviteter:

Forventes afsluttet

Fra Region Midt
Sendt til: Bjarne ESM delegeret - Gorm Nordisk delegeret Helle WSM delegeret- Sune Nordisk delegeret
Hej Alle.
Regionsrådet for Region Midt afholder hvert efterår et seminar. I
2013 omhandlede det AA's historie, AA's opbygning /opgaver
samt regionsrådet og de enkelte medlemmers opgaver.
Som en naturlig forlængelse heraf kunne det være interessant
at høre om AA udenfor Danmarks grænser og interaktionen
mellem Danmark og Norden, Europa og på Verdensplan.
Det ville derfor være dejligt om der kunne komme en eller flere
delegerede fra henholsvis Nordisk-, Europa samt Verden og
fortælle om opgaverne/oplevelserne.
Seminaret afholdes lørdag d. 4/10 – 2014 , kl. 10.00- ca. 15.00
(kaffe og rundstykker fra kl. 9.30)
Grønnegade 80, Aarhus C.
RegionMidtjylland afholder alle udgifter.

Sune, Gorm od Bjarne T:
Arbejder på at indkalde til et
formøde for at afklare
fremgangsmåden
Seminaret afholdes lørdag d.
4/10 – 2014 , kl. 10.00- ca.
15.00

Aktiviteter siden sidst:
Regionsrådet for Region Midt afholder hvert efterår et seminar
(se ovenover?
Seminaret afholdes lørdag d. 4/10 – 2014 , kl. 10.00- ca. 15.00 (kaffe og rundstykker fra kl.
9.30)
Grønnegade 80, Aarhus C.

Planlægger at arbejde med:
Ovennævnte

Evt.

Den: 16. august 2014

For udvalget: Bjarne T.
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Bilag 22

Rapport til Hovedservicerådsmøde d. 6. september
For WSM
Udvalgsmedlemmer (der skal stadig sendes anmodning om indtrædelse særskilt):
Henrik 2. års delegeret
Helle 1. års delegeret

Igangværende aktiviteter:

Forventes afsluttet

Aktiviteter siden sidst:
Henrik er ved at udarbejde et indlæg om faldgruber omkring anonymitet vedr. brug af sociale
medier.
Rapport og resumé til kommende WSM udarbejdet og vedlagt som bilag.(på engelsk. Hvis der
er nogen som ønsker en oversættelse, så gør vi gerne det)

Planlægger at arbejde med:
Helle er inviteret til seminar i Region Midt i oktober, sammen med de andre internationale
delegerede, hvor der skal holdes oplæg om internationalt arbejde.

Evt.

Den 12/8-14

For udvalget: Helle
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Denmark
General
The AA service structure in Denmark has been under revision the past years and it is still in
progress and was revised again at our Conference in 2013. It has been important to improve the
democratic process from groups to conference, and the years to come will show if we have
succeeded. We are until now, very satisfied with the process as well as the result. The service
structure is as a very important democratic tool developing AA in Denmark.

Meetings and groups
The number of AA Meetings in whole Denmark is (May 2014), 447 meetings at our meeting list,
which is almost the same number of groups as we reported in 2012. This is a little bit surprising,
since treatment facilities recommend patients to go to AA meetings – and there have, caused by
the financial crisis, been a decline in numbers of treatment facilities in Denmark. We regard this
among others as a sign of AA being in good health in Denmark.
We have 6 Meetings held in English is 3 places in two different cities. 3 meetings are in Icelandic
language, in tree different cities. 3 meetings are in Greenlandic language, in two different cities,
one meeting is in Polish language. There are two Danish speaking meetings in Spain and two in
Thailand. There are 2 meetings on the internet in Danish language. There are no distinguishing
between meetings and groups.

Regions
AA Denmark is divided into 6 regions.
The groups elect Group Service Representatives (GSR) to meet at Region Service Meetings. The
regions nominate two trustees each to the General Service Board (GSB). Service Conference 2012
recommended two trustees from each region to GSB in the future. Since January 2013 there has
been 2 trustees appointed instead of one to the GSB. The regions also appoint a number of
delegates to the General Service Conference, regulated by the number of groups in the Region.
All Regions has created a Service Manual. The Regions build up their service structure like the one
for AA National. Furthermore the Regions have strengthened the public information service
throughout the country. They cooperate through the national public information committee.
Several Regions have succeeded in finding a non-alcoholic friend to serve locally.
Still it seems in some regions a little hard to have new people to step up. In others there seem to
be quite a good representation from the groups.

General Service Board (GSB)
The GSB consists of 17 members. In addition to the 12 trustees nominated by the Regions, and
approved by the General Service Conference, the GSB comprises a Chairman, a Vice-Chairman, a
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Treasurer and a Secretary, who are all, elected by the General Service Conference for a period of
four years. All members are obligated to meet or send a deputy.
Currently there are no non-alcoholic members in the GSB.
The board meets every three months at our General Service Office in Copenhagen.
Members of GSB are appointed to be members in the standing committees – so that each
standing committee has a member from GSB.
Once a year, representatives from the standing committees are present at the GSB meetings and
all matters concerning the committees are discussed. Through the year the standing committees
are represented by a member of GSB, who is member. A member of a committee can be invited
to any meeting in the GSB if their special knowledge is required.

General Service Conference
The Danish General Service Conference is held each year in April. The 2014 conference had
participants, of 88 of whom 64 were voting delegates. Guests from Sweden, Norway and Great
Britain were present. The past 9 years, the conference has taken place in the same location on the
island Funen in middle of Denmark, from Saturday morning till Sunday afternoon.
The regional delegates are elected for period of four successive years without option to be reelected at any time. The regional delegates must have two third of the votes on the conference.
Other members of the conference are: One representative from each of the standing committees,
members of the General Service Board, International delegates (ESM, WSM and Nordic) Chairman
of the conference, representatives from the national service office.
Beside our usually four working committees at our conference we have workshops too.
Since the year of 2010 we have had a conference committee consisting of a chairman and a vicechairman elected at the former year conference, chairmen and secretaries from the 4 committees
for the conference to come and a member of GSB. They are responsible for planning and
evaluating conferences.
Since 2011 General Service Conferences do have a theme – This year the theme was: The Tree
Legacies – Vital to all generations.

General Service Office
The current General Service Office (GSO) situated in Copenhagen was opened in May 1999. The
office is open every Monday from 12 am to 6.00 pm.
Literature sales, production and AA Data do their work from the GSO. Many Committees and the
Copenhagen Region held their meeting at our GSO. There are no paid workers in GSO.
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Working Committees and Service Units
A large number of AA-members are doing voluntary work in the following working committees
and service units. Actually all work are done only by non-paid AA-members. Chairmen are
appointed by the committees and approved by GSB. The rotation period is four years.
The standing committees are:










Literature Translation and narration of Text and audio books
Box 334 (membership magazine)
Telephone Service and E-mail help line
Finance
Service Manual and Service Structure Manual
National public information
IT
Conference
Experience committee

The Service Units are:





Literature Sales
Production (Photocopying)
AA Data (updating meeting lists, conference administration, home page etc.)
Bookkeeping

Finance
Group contributions are made to the treasurers of the 6 regions. The regions pay contributions to
the treasurer of the General Service Board. The group contributions have decreased the last years,
but still they do not cover all of the GSO expenses. The shortfall is covered by the surplus of our
literature sale. The last year we have registered a fall in the turnover from literature sales. This is
probably caused due to the fall in number of treatment facilities in Denmark who therefore buy
less literature.
Approximately 60% of our expenses are covered by group contributions and 40% from surplus
from literature sales. All committees are requested to make up a budget for the year.
At our Service Conference in 2013 it was recommended with a 2/3 majority that our Reserve Fund
shall have a fund balance equivalent to 12 months estimated operating costs. We have reached
this goal now and are therefore able to contribute more to the Literature Fund.
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Literature
Most basic AA literature, brochures, and pamphlets are translated into Danish and sold from our
General Service Office. We have decided to permanently make most pamphlets free of charge. All
books in Danish have now been recorded. The CD’s are sold along with the written literature.
The book “AA comes of age” is just published in Danish.
TWELVE STEPS AND TWELVE TRADITIONS was re translated to Danish and published in 2012.
Currently we are working on translating and editing the 12 concepts and the essays. We are also
working on a new revised edition of the Big Book.
BOX334 is our nationwide magazine, which have been circulated since the beginning of 1990’ies.

Public relations
Denmark is in the process of strengthening the total information effort. As many activities as
possible are to be carried through at the regional level, but in order to co-ordinate the effort and
make it more efficient, the national Committee is comprised of one member from each of the six
regions.
Since many years we have had a nationwide telephone service with a combination of advisers
taking calls at their home and advisers at the General Service Office. The telephone service has
one telephone number covering all of Denmark, and the calls are routed to the member closest to
the caller or to one of the members at the GSO. The service is available 7 days a week from 8 a.m.
to midnight.
We have established an Internet answering service based on our experiences from the telephone
service. This E – mail help line is a success. Everyone gets an answer within 24 hours. We have
made a manual of frequently asked questions – which is a big help for the advisers answering the
mails.

Internet
Several years ago AA Denmark established a web site: www.anonyme-alkoholikere.dk, which is
still being improved. It is possible to order literature on the web site. All regions also have their
own web sites hosted by AA Denmark. Soon it will be possible to purchase using credit cards.
A standing committee (IT) is working on policies for using the electronic Medias.
There are two e-mail meetings in our meeting list. The Big Book is available online.
All meeting agendas and minutes from GSB are published on the website.

Relations with other countries
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A Nordic convention is held once a year. The convention alternates between Norway, Sweden,
Finland and Denmark. During the convention, a delegate from each country attends a meeting to
share experience.
We also seek to attend General Service Conferences in Norway Sweden, Finland, and usually two,
the last years one observer have been sent to the British Service Conference. We have
participated in the European Service Meeting for several years and as of 2002 year we also
participate in the World Service Meeting.
On recommendation from AA Iceland we have started to cooperate with AA Groups in Greenland.
Every year we invite observers from Greenland to our conference.
We are still following the progress in Greenland closely and assist with all experience we can. We
offer our help but listen humbly to follow what they think is the most pressing area to cope with.

Final Remarks
AA Denmark has come of age and our structure has been functioning well. But we still feel that a
decisive factor for a wholesome and constant development of our Fellowship in Denmark is to
seek inspiration from and comparing notes with other countries having achieved greater
experience than us.

Country Highlights – Denmark
Denmark can trace its A.A. history back more than 50 years, but until the late 80’s there
were very few members and meetings.
Currently, as of June 2014, 447 official A.A. meetings are held in Denmark each week. 3
meetings (groups) are Icelandic-speaking, 3 Greenlandic, 1 Polish and 6 English. 4
meetings in Danish language are held in other countries
Denmark is divided into six regions. Each region appoints two members to the GSB. This
new composition was effectuated by January 1st 2013. The GSB further comprise of 5
members all elected at the GSC – A chairman, a Vice chairman, a Treasurer, a Secretary
and the chairman of the GSC. All are Class B members. The regions nominate delegates
to the GSC based on the number of meetings in the region – 55 delegates in total. The
rotation period is in Denmark set to 4 years.
The GSC has for the past nine years been at the same place on the island of Funen,
which is in the middle of the country, and is held once a year in April.
At the GSB meeting the standing committees are now only present at the last meeting
before the GSC. All members of AA are welcome as observers to the entire meeting.
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Most GSB meetings are being held at our General Service Office, a 230 Sqm. space in
Copenhagen. Here we also have a lot of members doing voluntary work in literature sales,
production, and part of the telephone helpline service. We do not have any paid workers in
the office.
The group contributions do cover almost all our service activities, but not the cost of having
a General Service Office. The cost of running the GSO is covered by surplus on book
sales. All in all we have a healthy economy and it seems that more and more are aware of
our 7th tradition. Last year the reserve fond goal was changed from 18 months of costs to
12 months of cost.
Most literature is available in Danish language both as books and on CD’s. The most
reason new publication is A.A. comes of age, which was released in 2010. In 2012 a newly
revised version of 12 steps and 12 traditions was released. Many pamphlets are also
available in Danish language and we are now started not only to translate but also creating
our own.
We also have the Greenlandic version of 12 steps and 12 traditions in stock.
For many years we had had a nationwide telephone answering service. Based on the
increasing numbers of request on email, we started an email helpline service where
people are getting answers within 24 hours. The telephone service is being operated partly
from the General Service office, partly from home of the members. This year we converted
the entire telephone service to use Cellphones. The swift was without almost no pain, due
to a fantastic preliminary work by the responsible people. We are currently investigating
the possibility of creating a Chat service on our web site.
Our website was established many years ago and is a work in progress. Years ago it was
decided to base the website on a CMS (Content Management system) system, to
minimize the dependency on certain people to be available. The regions were encouraged
to use the same system for their websites. It is possible to order literature from the
website, and in the near future a credit card system will be implemented.
The Nordic countries had held a yearly Nordic convention rotating between Sweden,
Norway, Finland and Denmark. It has now been decided to merge this convention with the
national conventions. The Nordic countries also try to participate in each other’s GSC’s.
We tend to send an observer to the British GSC and have since the beginning of the
century participated in the European zonal meeting and from 2002 in the World service
meeting.
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Bilag 23

Rapport region Nordjylland
Ikke så meget at berette, der arbejdes med planlægning af Landsmødet.
Og vi glæder os til at se jer til en god weekend.
Vi har Regions-møde her den 21/8.
Håber vi kan finde en afløser til vores formand.
Han har længe bedt om at blive afløst.
Både Lars og jeg er forhindret i at deltage, håber vi kan finde suppleanter.
De bedste AA-hilsner.
Bent
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Bilag 24

Rapport til Hovedservicerådsmøde d. 6 september 2014
For Udvalg/internationale delegerede: Region Nordsjælland
Udvalgsmedlemmer (der skal stadig sendes anmodning om indtrædelse særskilt):
Jeppe
Claus B

Igangværende aktiviteter:

Forventes afsluttet

Der har været sommer stille i regionen, der er dog
stadig gang i ” projekt skrå hylde ” hvor grupperne
opfordres til at sætte aa foldere ud i nærområdet,
biblioteker, apoteker, læger, tandlæger og lign.
Der er en undersøgelse i gang, hvor grupperne skal
finde ud af, hvordan de vil have den interne post, som
mail, almindelig post, eller begge. Kan måske spare
lidt porto.

Kører stadig

Kører stadig

Aktiviteter siden sidst:
Der har været afholdt regionsmøde d. 6 maj, der var 17 deltagere, deraf 14
repræsentanter fra grupperne. Regnskabet i regionen er OK, desværre er ”
hattepengene” lidt under budget. Til gengæld har informations udvalget brugt lidt
flere penge end beregnet. Der var et mundtligt referat fra SK og derefter en lille
debat om samme.
Der har også i perioden været afholdt to informations møder/planlægningsmøder.
Der har været afholdt et ” gruppe og service ” seminar, det var ikke det store
tilløbs stykke, der var meget få deltagere, til gengæld var der stor spørgelyst og
meget interesse til de to indbudte aa er, der kom og fortalte om emnet. Det har
udmøntet sig ved, at der er startet en ny gruppe i Helsingør.

Planlægger at arbejde med:
Sponsor seminar, august 2014, er udskudt til oktober 2014
Koncept seminar, planlægges i 2015
Landsmøde/nordisk møde 2015

Evt.
Ingen bemærkninger.

Den 16 maj 2014

For udvalget: Claus B
Side 48 af 53

Dagsorden for Hovedservicerådsmødet den 6. september 2014

Bilag 25
Rapport til HSR - mødet den 6/9 -14 fra region Midtjylland
Vi holdt regionsmøde i Skive lørdag den 31. maj med 27 deltagere.
Vi startede med en workshop omkring AA og økonomi/hattepenge.
HSR repræsentanterne orienterede om, at HSR på sit sidste møde vedtog, at vi følger
statens laveste takst mht kørepenge - for nuværende 2.10 kr.
Deltagerne vedtog at sende 15.000 kr til AA Danmark.
IT udvalget orienterede om, at den nye hjemmeside nu er klar.
Opfølgning på Servicekonferencen 2014: komitemedlemmerne redegjorde for de enkelte
komiteers arbejde.
Vi valgte ny sekretær for regionen, og det blev Anette S.
Chenett blev godkendt som ny formand for regionens Informationsudvalg samt LIV
repræsentant.
Regionen afholder et seminar omkring AA udenfor Danmarks grænser og interaktionen
mellem Danmark og Norden lørdag den 4. oktober, hvor Helle (WSM), Bjarne og Sune
(ESM), Svend og Gorm (Nordisk delegerede) er inviterede til at komme og fortælle.
Der er i øjeblikket 103 grupper i regionen.
De bedste hilsener
Susanne og Ernst
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Bilag 26

Rapport fra Region Storkøbenhavn 11-08-2014
Er der afholdt regionsmøde i perioden:
Seneste møde var d. 22-05-2014.
Der deltog 12 repræsentanter og der var afbud fra 2 repræsentanter.
Evt. bemærkninger:
Steinar tiltræder som kasserer.
Vi sender 10.000,- til AA Danmark.
Vi justerer kørselsgodtgørelse til statens lave takst P.T. 2,10 kr.
Sidst i august holder vi et arbejdsmøde omkring forslag til Servicekonferencen 2015

Antal ugentlige AA-møder i regionen:
121 danske, 3 engelske, 2 islandske, 1 polsk
Næste møde:
07. oktober 2014
HSR repræsentant:
Jens D
2. HSR repræsentant:
Morten B
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Bilag 27

Rapport fra Region Syd for perioden 19-04-2014 til 16-082014
Udarbejdet af: Kaj C.

Der er afholdt regionsmøde i Esbjerg søndag den 2. marts 2014.
Der var 26 deltagere, deraf 15 grupperepræsentanter. Det er lidt færre end vi plejer at
være, men mon ikke det skyldes ferietid?

Vi mærker en træghed i at få besat poster. Lige nu har vi:
2 ledige poster til SK2015
Ledig post som redaktør
Ingen kandidat til Webmaster (nuværende roterer ud den 16. september)
Og der kommer yderligere et par stykker der roterer ud inden for det næste halve år.
Vi vil prøve at øge fokus på service, og hvordan vi tiltrækker nye til service på regionalt/landsplan.

Vi arbejder videre med at ”Løft i flok”, hvor vi håber at kunne få AA’ere på tværs af
grupperne til at arrangere et konvent. Udgangspunktet bliver AA’s fødselsdage, hhv. 80 år
og 60 år (Danmark).

Ellers vil jeg henvise til referatet, som kan findes på AA-SYD’s hjemmeside.
Næste møde er: Søndag den 16. September i Vojens.

Gråsten. 16. august 2014
Kaj C.
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Bilag 28

Rapport fra Region Øst
til HSR-møde 6. september 2014
For perioden: 20. april - 15. august 2014

Regionsmøde er afholdt i Hasle på Bornholm lørdag den 3. maj 2014 med 29 deltagere,
repræsenterende 12 grupper ud af regionens ca. 75.
Ud fra rapporterne (mundtlige) fra grupperne, er der en tendens til at vi får færre
nykommere, og at antal personer til møderne er dalende. Apropos AA-DK økonomi.

Lidt om Hasle som by blev levende fortalt af Formanden for Lokalhistorie.
Dagens tema var Box 334.

Temadag afholdt i Ringsted den 31. maj 2014. Tema: Landsmøde, kan vi?

Arbejdsmøde afholdt i Ringsted lørdag den 16. juni 2014.
Gensidig orientering siden sidst.
Planlægning af næste regionsmøde, der afholdes den 16. august 2014 i Haslev.

Sundhedsdag i Holbæk den 21. juni 2014, hvor AA havde en stand. (John fra Holbæk).
Kommende aktiviteter:
Regionsmøde i Haslev den 16. august 2014.
Sundhedsdag i Roskilde den 30. august 2014.
Arbejdsmøde i Ringsted den 1. september 2014.
Temamøde i Ringsted den 27. september 2014.
Jørgen B

15. august 2014
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Bilag 29
Forslag til møde datoer 2015
Møde
14-15. feb
7. marts
11. april
13. juni
5.september
7. november
5.december

Frist
24. januar
14. februar
21. marts
23. maj
15. august
17. oktober
ingen

Uge
7
10
15
24
36
45
49

Kommentar
Seminar Brogaarden
Ansøgninger til SK senest d. 21-02
Med udvalg
HSR forslag til SK
Kun SK ingen rapporter
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