Referat fra
Hovedservicerådsmøde lørdag den 5. september 2015
Thorsgade 59, 2200 København N
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Referent
Referent
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Eia T*
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Peter Å
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Peter T
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Svend H*
Mogens B
Irene B
Charlotte T
Svend H*

(* = repræsenterer flere funktioner)
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Ad punkt 1: Velkommen
Henrik R bød velkommen og læste Formålserklæringen samt 1. Koncept.
Endvidere bød Henrik særligt velkommen til stedfortræderne Anders J fra Region
Storkøbenhavn og Peter T fra Region Nordsjælland.
Ad punkt 2: Præsentationsrunde
Se deltagerlisten.
Ad punkt 3: Referat
Ingen bemærkninger
Ad punkt 4: Afbud/fravær:
Der var afbud fra Leon K, Jens D, Bent L og Jørn L
Ad punkt 5: Rapport fra Daglig Ledelse (Bilag 1)
Henry L P havde følgende supplerende bemærkninger:
Siden den skriftlige rapport er der sket følgende:


Vi har fået en henvendelse fra en AA-gruppe med en temmelig ubehagelig
sag og har svaret på denne med kopi til alle
Hovedservicerådsmedlemmerne.



Daglig Ledelse vil fremsætte et forslag til Servicekonferencen 2016
vedrørende overskudsfordeling.

Rapporten blev taget til efterretning

Ad punkt 6: Anmodninger om indtræden i udvalg (Bilag 2 og 3 udsendes særskilt)
a.

Jesper J i Erfaringsudvalget
Det blev drøftet, om Jesper opfylder de ønsker til kvalifikationer, der er for at
blive optaget i udvalget. Et flertal - 8 for, 0 imod, 5 hverken for eller imod mente at Jesper har for lidt erfaring med AA Danmarks Servicestruktur.
Sekretæren meddeler til Jesper og til Erfaringsudvalget, at
Hovedservicerådet afslog anmodningen om indtræden i udvalget.

b.

Vini J i Erfaringsudvalget.
Anmodningen blev godkendt
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Ad punkt 7: Seminar 2016 - nedsættelse af arrangørgruppe (Bilag 4)
Følgende arrangørgruppe blev udpeget:
Sune H S, Jeppe L, Mogens B og Irene B.

Ad punkt 8: Servicekonferenceforslag om nedlæggelse af kassererposten (Bilag 5)
Forslaget blev godkendt med følgende ændring af begrundelsen (10 stemmer
for):
AA Danmark har siden 2012 fungeret uden en valgt kasserer.
Opgaverne har i denne periode været varetaget dels af Revisor og siden 2013 af
Kontorforretningsføreren.
Daglig Ledelse har fungeret i praksis uden kasserer (med 3 medlemmer) og med
Kontorforretningsføreren som bindeled mellem kontorfunktionerne og Daglig
Ledelse.
Derfor mener vi, at det vil være fornuftigt at tilpasse strukturen til virkeligheden.
Historisk set har Kassereren ikke været interesseret i så meget andet end
økonomien i Anonyme Alkoholikere, og har derfor ikke deltaget så meget i det
organisatoriske arbejde i Daglig Ledelse.

Ad punkt 9: Servicekonferenceforslag om Daglig Ledelses stemmeret på
Servicekonferencen (Bilag 6)
Forslaget blev godkendt uden ændringer.

Ad punkt 10: Oplæg (Peter Å og Sune H S) Herefter snak om emnet
På baggrund af materialet fra Seminaret i foråret, havde Peter og Sune valgt at
tage udgangspunkt i emnet "Uddannelse".
Der blev henvist til at der i Norge findes en tjekliste til Traditionerne.
Det er den enkeltes eget ansvar at læse håndbøgerne. Hvis der er spørgsmål må
den enkelte selv gå til nogle, der har den nødvendige viden.
Overdragelsen af poster til efterfølgere bør formaliseres, men det er igen den
enkeltes ansvar af få den viden, der er nødvendig for at kunne fungere på posten.
Hvordan er det muligt i praksis at sætte handling på, så der sikres den nødvendige
uddannelse - så den nye er "klædt på" - og hvordan overdrager vi til hinanden.
Uddannelse hænger også tæt sammen med kommunikationen. Det er godt, at der
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nu stilles krav om at Internationale Delegerede skal rundt i Regionerne. Det kan
måske vække interessen for Servicearbejdet bredt set.
Efterfølgende var der en debat, hvoraf det blandt andet fremgik, at tjeklisten til
Traditionerne allerede findes på dansk. Det drejer sig om en tekst fra Grapevine,
der oprindeligt er tænkt som grundlag for studiekredse om Traditionerne.
Der blev peget på, at der er en etisk forpligtelse for de afgående servicepersoner
til at hjælpe de nye på vej og stå til rådighed med at besvare spørgsmål - dele
deres erfaringer med arbejdet.
Det blev nævnt, at i New York skal hver af Hovedservicerådets medlemmer
fremlægge en liste, over, hvad der er foretaget siden seneste møde. Det er ofte
lange lister, og det er nok et spørgsmål om ideen kan overføres på danske forhold.
Flere berettede om deres egen vej ind i servicearbejdet. Der var både gode og
dårlige erfaringer med, hvor meget, der var blevet oplyst, men enighed om at det
er vigtigt at sikre en grundig overlevering for at undgå at alt for meget erfaring går
tabt.
Efter en debat med mange indlæg og ideer, kunne Henrik konkludere, at dette var
en god måde at sætte fokus på emnet og sætte tanker i gang hos deltagerne.
Til næste møde forbereder Ole K og Ernst U D et oplæg.

Ad punkt 11: Skal AA Danmark gøre en indsats for at øge tilgangen til AA (Bilag 7)
Der blev nævnt forskellige tiltag, der allerede er i gang - blandt andet er Region
Midtjylland ved at forberede nogle radiospots til lokalradioen. Henrik lovede at
sende spottene til de øvrige medlemmer sammen med referatet fra dette møde.
Det blev nævnt, at det er vigtigt, at det Landsdækkende Informationsudvalg er
koordinerende, når det gælder fælles henvendelser til offentligheden.
Det blev nævnt, at det er vanskeligt for nye at finde rundt på Hjemmesiden. Henrik
henviste spørgsmålet til at blive behandlet i Webredaktionen, men det kræver, at
der er noget konkret at tage fat på. Der arbejdes løbende på at afveje, dels hvor
tilgængelige oplysninger skal være for nye, dels tilgængeligheden til de mange
data, der kun er interessante for mere erfarne og medlemmer i servicearbejdet.
Det er vigtigt at alkoholikeren ved at vi er der, han skal ikke trækkes ind. Det bør
ikke være økonomien der bestemmer hvilke tiltag der gøres for at få nye
medlemmer. Det bør være ønsket om at hjælpe alkoholikeren der stadig lider.
AA bør måles på hvor gode vi er til at hjælpe dem der kommer, ikke på hvor
mange vi er.
Synliggørelse af AA, kunne være et emne på det kommende seminar.
Konklusionen blev, at der fortsættes med de tiltag, der er i gang.
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Ad punkt 12: Budgetmanual 2016 (Bilag 8 udsendes særskilt)
Budgetmanualen med tidspunkter og oplysninger om udvalgenes økonomi er ikke
udsendt.
Mogens B gennemgik manualen ved hjælp af projektoren og Sekretæren oplyste,
at materialet hurtigt vil blive udsendt til udvalgene og funktionerne.
Ad punkt 13: Orientering om økonomi – Bilag udsendes særskilt
a.
b.
c.
d.

Resultat 1. halvår 2015 ((Bilag 9)
Balance 1. halvår 2015 (Bilag 10)
Hattepenge (Bilag 11)
Transport og møder (Bilag 12)

Mogens B gennemgik regnskabet.
Især indtægterne ved bogsalg er faldet, da der ingen nyudgivelser er.
For nuværende foretages der intet yderligere.
Orienteringen blev taget til efterretning

Ad punkt 14: Rapporter fra udvalg med videre:
a.

Box 334 udvalget (Bilag 13)
Det blev anført, at det er bekymrende, at antallet af abonnenter fortsat er
faldende. Bladet kaldes "mødet imellem møderne", men efterhånden er det
mest servicemeddelelser, der er deri.
Mogens oplyste, at der er ved at blive foretaget en analyse af, hvorfor bladet
giver underskud.

b.

Erfaringsudvalget (Bilag 14)

c.

IT-udvalget (Bilag 15)
Henrik oplyste, at der er udarbejdet en statistik efter at dagsordenen er
udsendt. Den vil komme til næste møde.

d.

Landsdækkende Informationsudvalg - LIv (Bilag 16)
Ernst præsenterede ”Sundhedskortet” og pjecen ”Arbejder du professionelt
med mennesker der lider af alkoholisme”. De vil blive rundsendt sammen
med Box-bladet.

e.

Litteraturudvalget (Bilag 17)
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f.

Servicehåndbogsudvalget (Bilag 18)

g.

Telefon og E-mail Udvalget - TEU (Bilag 19)

h.

Økonomiudvalget (Bilag 20)
Ole K er ny Hovedservicerådsrepræsentant i udvalget.

i.

Servicekonferenceudvalget (Bilag 21)
Eia T oplyste, at et to-dages seminar vil koste omkring 10.000, men at det
forventes delvist at blive opvejet af at der kan spares møder i udvalget.
Der er ikke indsendt ansøgning om bevilling af beløbet, men emnet har været
nævnt og af hensyn til tidsterminerne blev
Daglig Ledelse bemyndiget til at godkende udgiften.

j.

Nordiske delegerede (Bilag 22)

k.

Internationale delegerede (Bilag 24)
Dorte oplyste, at det kunne være interessant at vide, hvad andre lande gør
for at være synlige. Sune tager spørgsmålet med til Europæisk Service
Meeting.

Rapporterne blev med de nævnte bemærkninger taget til efterretning

Ad punkt 15: Rapporter fra Regionerne
a.

Region Midt (Bilag 25)

b.

Region Nordjylland (Bilag 26)

c.

Region Nordsjælland (Bilag 27)
Jeppe spurgte, om der er fastsat regler for, hvem der betaler for gæster og
servicemedarbejdere med videre til Landsmøde og Nordisk møde.
Det blev understreget, at de delegerede fra de øvrige nordiske lande er
gæster, og derfor er det AA Danmark, der betaler alle udgifter for dem.
Servicemedarbejdere - for eksempel Bogsalg - bør ingen udgifter have i
forbindelse med deres funktion, men deltagelse i festmiddagen må være for
egen regning.
Om de udgifter, der er til ovennævnte skal faktureres til
Hovedservicekontoret, eller fremgå af det endelige regnskab for Landsmødet
og Nordisk møde, må arrangørerne selv afgøre.
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d.
e.

Region Storkøbenhavn (Bilag 28)
Region Syd (Bilag 29)

f.

Region Øst (Bilag 30)

Rapporterne blev taget til efterretning

Ad punkt 16: Eventuelt

Ad punkt 17:
Vi sluttede med

SINDSROBØNNEN

Mødedato;

Uge:

Sidste frist for rapporter og forslag:

7. november

45

17. oktober

5. december

49

Ingen rapporter
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