Hovedservicerådsmøde lørdag den 11. juni 2016
Servicekontoret – Thorsgade 59 2200 Kbh. N
Klokken 11:00 – 16:30

Dagsorden:
1. Velkommen
2. Præsentationsrunde
3. Referat:
4. Afbud/fravær:
5. Rapport fra Daglig Ledelse (bilag 1)
6. Chat funktion på hjemmeside (bilag 2)
7. Brev til politikere (bilag 3)
8. Rotation i udvalg (bilag 4)
9. Orientering om økonomi bilag 26 (udsendes separat)
10. Servicehåndbogsudvalgets arbejdsopgaver (bilag 5)
11. Udbetaling af hensættelser (bilag 6)
12. Gebyr på kreditsalg, forsendelsesomkostninger, gratis foldere (bilag 7)
13. Mødedatoer 2017 (bilag 8)
14. Anmodning om indtrædelse i udvalg (bilag 9) Udsendes særskilt
15. Rapporter fra udvalg med videre:

a.

Box 334 udvalget (bilag 10)

b.

IT-udvalget (bilag 11)

c.

Landsdækkende Informationsudvalg – Liv (bilag 12)

d.

Litteraturudvalget (bilag 13)

e.

Servicehåndbogsudvalget (bilag 14)

f.

Telefon og E-mail – TEU Udvalget (bilag 15)

g.

Økonomiudvalget (bilag 16)

h.

Servicekonferenceudvalget (bilag 17)

i.

Nordiske delegerede (bilag 18)

j.

Internationale delegerede (bilag 19)
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16. Rapporter fra Regionerne:
a.

Region Midt (bilag 20)

b.

Region Nordjylland (bilag 21)

c.

Region Nordsjælland (bilag 22)

d.

Region Storkøbenhavn (bilag 23)

e.

Region Syd (bilag 24)

f.

Region Øst (bilag 25)

17. Eventuelt
18. Sindsrobøn

Mødedato:

Uge

3. september
(12. november)
3. december

35
45
49

Sidste frist for
rapporter og forslag

13. august
22. oktober
Ingen rapporter
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Bilag 1

Rapport fra Daglig Ledelse:
Tak til alle de, der sørger for at arbejdet på Hovedservicekontoret forløber godt og
gnidningsløst.
Siden mødet i Hovedservicerådet den 9. april har vi afholdt to møder i Daglig Ledelse.
Økonomien ser ikke længere så fornuftig ud. Hattepengene er væsentligt under niveauet i
samme periode sidste år og litteratursalget er stadig lavt.
Bogsalget er blevet bemyndiget til at spørge nøje ind til nødvendigheden, hvis der bestille
mange ”gratis” pjecer og det blev besluttet at henvendelser om meget materiale til
information skal gå igennem Liv repræsentanten.
De sidste detaljer vedr. Servicekonferencen blev gennemgået.
Arbejdet med strukturforslag fortsatte og bruges til oplæg til det kommende seminar d. 3.
og 4. september. Udvalgsformænd deltager kun om lørdagen. Der bliver også et oplæg
om Hovedservicerådets opgaver og ansvar. Om søndagen holdes der
Hovedservicerådsmøde. Der er indhentet tilbud fra flere forskellige steder, hvor seminaret
kan holdes.
Prisen på pjecen ”Medicin og andre stoffer” skal med i mappen til SK og prisen på pjecen
ændres til kr. 10.
Der er udsendt et Servicenyt, med information om Servicekonferencen 2017, referat fra
sidste Hovedserviceråds-møde, og litteraturudvalgets søgning efter personlige beretninger
til den kommende udgave af Store Bog. Desuden blev der opfordret til allerede nu at
indsende forslag og emner til workshops til Servicekonferencen samt at disse tre
funktioner skal besættes i 2017: Sekretær for hovedservicerådet, international delegeret
og suppleant til international delegeret. Hovedservicerådets medlemmer opfordres til at
deltage aktivt I løsningen af disse opgaver.
I samråd med litteratursalget har vi besluttet at salget fremover er bemandet mandag kl.
15-18 som nu og torsdag kl. 15-18 i stedet for onsdag aften. Åbningstiderne evalueres ved
kalenderårets afslutning.
Susanne er blevet valgt som Daglig Ledelses repræsentant i Servicekonference-udvalget.
De næste møder i Daglig Ledelse afholdes d. 23. maj og d. 6. juni.

På gensyn på Hovedservicekontoret den 11. juni.
På vegne af Daglig Ledelse
Henry L P
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Bilag 2
Telefon- og e-mail udvalget vil i en forsøgsperiode på 6 måneder afprøve chat
funktion fra hjemmesiden, hvorefter der evalueres for at se om det skal være en
permanent mulighed.
Forslag om ændring af forsiden på AA’s hjemmeside, der vil gøre det lettere
og hurtigere for den lidende alkoholiker at få kontakt med AA
Med inspiration fra Livsliniens hjemmeside foreslår TEU, at AA’s hjemmeside får en
forside, hvor der er 2 – eller 3, hvis vi beslutter os for at afprøve en chatfunktion – store
knapper, man kan klikke direkte videre på alt efter om man ønsker at ringe, skrive eller
evt. chatte.
Begrundelse: Det er efterhånden almindeligt kendt, at hvis det tager mere end 2-5
sekunder at få et overblik over en hjemmeside, så klikker man videre.
Kontaktoplysningerne på AA’s hjemmeside står med meget lille skrift i højre kolonnen,
og det er ikke det første, man får øje på, når man klikker ind på AA’s hjemmeside.
Her er et skærmbillede fra Livslinien hjemmeside, der kan tjene som inspiration.

Et konkret forslag til, hvordan det kunne se ud på AA’s hjemmeside

Alkoholproblemer?
Brug for at tale med nogen?

Ring

Skriv

Chat

Klikker man ind på Ring, bør der blot stå telefonnummeret med stor skrift og
åbningstiden osv. med hhv. Skriv og Chat
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Telefon og Email Udvalget (TEU) besluttede på sit møde 3. oktober 2015 at fremsende
ovenstående forslag til IT-udvalget med anbefaling.
Kærlig hilsen og på vegne af
TEU Jane P, formand
IT udvalget har fundet en funktion, og beskriver den således:
Vi har bevidst valgt blandt plugins til wordpress der ikke ligger på en anden server end den
som vores hjemmeside ligger på. Dette af hensyn til data sikkerhed da det er følsomme
oplysninger der gemmes i forbindelse med chatten (ip adresse,navn og selve chatten).
Efter en del afprøvninger har vi valgt nedenstående.
Vi var valgt wp live chat support (http://wp-livechat.com/purchase-pro/): Det er enkelt at
bruge og vedligeholde. Når man logger ind i administrationsdelen på hjemmesiden går
chatten automatisk online. Når chatten ikke er online kan den sende mail til eksempelvis
emailvagten. Der kan være flere vagter online og alt der skal gøres er at oprette et login på
hjemmesiden, hvilket er ganske enkelt. Alt kan indstilles og oversættes til dansk.
Prisen er meget lav $29.95 engangsbeløb.

Bilag 3
Sune og undertegnede blev sat på opgaven at redigere det brev, som LIv har foreslået, at
AA Danmark sender til sundhedsminister Sophie Løhde.
Vi foreslår, at vi sender brevet til alle sundhedsordførerne for partierne og
sundhedsministeren og indenrigsministeren.
Vi har lavet overskriften om, så brevet - som eksempel - nu er stilet til Social- og
indenrigsminister Karen Ellemann, samtidig med hedder selve filen stadig "brev til Løhde.
Det er forvirrende, det ved jeg godt!
Nedenstående skal med som forklaringsmodel til brevet. Det "jeg" der er på spil er Ane S
fra LIv.
Ernst
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Til social-og indenrigsminister Karen Ellemann

Alkoholikere hjælper alkoholikere til varig ædruelighed
Kom og besøg os. Se, hvordan vi kommer os, genopretter relationer og vender tilbage til et
værdigt liv som borgere, der bidrager til samfundet.

I en tid med øget fokus på alkoholisme - dels gennem større mediebevågenhed og
dels gennem kommunale og statslige tiltag - vil vi gerne gøre opmærksom på vores
fælleskab: Anonyme Alkoholikere (AA).
Vi vil gerne invitere dig til at besøge et åbent AA-møde en valgfri onsdag kl.
19.00 i Kingos Kirke, Bragesgade 35, 2200 København N. Oplev varmen i vores
fællesskab og se, hvordan vi hjælper hinanden tilbage til livet.
Gratis hjælp ved 440 AA-møder landet over
Anonyme Alkoholikere tilbyder gratis hjælp ved 440 AA-møder over hele Danmark.
Enhver kan møde op og deltage. Der er ingen ventetid. Det er anonymt, og ingen skal
opgive navn, cpr.nr. eller adresse. Alle, der har et ønske om at stoppe med at drikke,
er hjerteligt velkomne.
Igennem otte årtier har AA hjulpet millioner af mennesker over hele verden til varig
ædruelighed. Der er ingen fagfolk, og det koster ingenting. Alkoholikere hjælper
alkoholikere. Vi har fundet en løsning, der virker og helbreder os for vores
invaliderende afhængighed. Den løsning giver vi videre til nye medlemmer. Kvit og
frit.
Vender tilbage til livet
Den grundlæggende tanke i AA’s løsning er, at alkoholisme er en sygdom. Som
alkoholikere har vi efter den første genstand ingen kontrol over, hvor meget vi
drikker. Vi drikker igennem. Alligevel kan vi ikke lade være med at begynde at
drikke igen, selv om det gang på gang går galt.
Men når vi er kommet ind i fællesskabet og tager fat på vores løsning, opnår vi varig
ædruelighed. Lysten til at drikke forsvinder, og vi vender tilbage til livet. Vi
genopretter brudte relationer, og vi bliver samfundsborgere, der deltager og bidrager,
betaler skat, svarer enhver sit og udlever en dybtfølt taknemmelighed og glæde ved
livet.
Tre ædru alkoholikere skriver under
Vi har vedlagt bogen Anonyme Alkoholikere, som beskriver både sygdommen og
helbredelsen. På titelbladet har tre ædru alkoholikere signeret og skrevet en personlig
hilsen til dig. Tre lyslevende solstrålehistorier, som i sig selv er de bedste
ambassadører for vores fællesskab og eksempler på de mirakler, som mange tusinde
danskere oplever i AA.
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Vi besøger også gerne interesserede, fx uddannelsesinstitutioner, arbejdspladser osv.,
og fortæller om vores erfaringer som alkoholikere og ikke mindst om vores vej til et
ædru liv.
Med venlig hilsen
Anonyme Alkoholikere i Danmark
Hovedservicerådet
Thorsgade 59, 3. tv, 2200 København N.
www.anonyme-alkoholikere.dk
E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk
Bilag 4
Udkast til forslag vedrørende rotation
Forslag 1:
Servicehåndbogen side 15 ”Retningslinjer for service”, 3. Afsnit 2. Bolle ændres fra:
Nuværende tekst: ”for udvalgsformænd og enkeltpersoner tilknyttet Hovedservicerådet: 4
år”
Ændres til: ”for udvalgsmedlemmer 6 år, udvalgsformænd skal dog kunne sidde som
formænd i alt i 4 år”
Overgangsordning: Nuværende medlemmer, der har siddet over 6 år i et udvalg, roterer
ud over en periode på op til 2 år, så der derved sikres en glidende overgang og
videregivelse af erfaring til de nyere og nye medlemmer af udvalget.
Begrundelse:
Et grundprincip i AA er, at rotation er at foretrække. Servicekonferencerne i 2014 og 2015
gav udtryk for, at rotation er vigtig, blandt andet for at sikre fornyelse i servicearbejdet.
Imidlertid har det vist sig, at det er vanskeligt at rekruttere nye til servicearbejdet. Blandt
andet derfor foreslås en overgangsordning.
Perioder for rotation:
Udvalgsmedlemmer: 6 år for at sikre, at der både er tid til at opnå dyb indsigt i udvalgets
arbejde og tid til konstruktivt at arbejde med ideer og visioner, samt mulighed for at
indarbejde nye udvalgsmedlemmer. En del udvalg afholder kun 4 - 5 møder hvert år.
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Formand: 4 år for at sikre, at formanden har en vis tid på posten. Det bør tilstræbes, at
den, der vælges til formand, har været medlem af udvalget i et par år. Det betyder, at
formanden typisk vil have omkring 8 år i udvalget. Det må formodes at være sjældent, at
formanden først vælges efter 6 år, så den samlede periode kan blive på 10 år.

Forslag 2:
Servicehåndbogen side 17 - efter afsnittet ”Personer, der ønsker…” tilføjes nyt afsnit:
”Efter anmodning fra udvalget kan Hovedservicerådet godkende, at der tilknyttes
personer med specialviden og eller kundskaber inden for udvalgets arbejdsområde.
Hovedservicerådet godkender en periode for tilknytningen. Perioden kan forlænges
ved fornyet ansøgning. Godkendelse sker på baggrund af ansøgningsskema i
lighed med det, der anvendes ved ønske om indtræden i udvalg ”.

Begrundelse:
Tilknytningen af personer med specialviden er vigtig for at sikre, at længere varende
arbejder kan videreføres / afsluttes, og for at undgå, at vigtig viden går tabt
Godkendelsen i Hovedservicerådet sikrer, at der også for disse personer fastsættes en
afgrænset funktionsperiode.
Dette ændrer intet på, at et udvalg til enhver tid har mulighed for i enkeltsager at rådføre
sig med eller indkalde en person med specialviden.

Bilag 5
Til Hovedservicerådet:
Forslag til ændring af Servicehåndbogsudvalgets arbejdsopgaver (Strukturhåndbogens
side 25.
Nuværende tekst: ”- vurdere indsendte forslag til Servicekonferencen og deres
konsekvenser”
Forslag:
“- vurdere indsendte forslag til Servicekonferencen med henblik på, at de er i
overensstemmelse med Traditioner og Koncepter og deres konsekvenser for
Service- og Strukturhåndbøgerne. Vurderingen indsendes til Hovedservicerådet”
Begrundelse:
Der er tale om en opstramning af teksten, idet der i den nuværende tekst kan herske tvivl
om, hvad ”konsekvenser” henviser til. Det kunne opfattes som økonomiske konsekvenser.
Samtidig følger teksten op på beslutningen i Hovedservicerådet, om at
Servicehåndbogsudvalgets vurderinger udsendes til Hovedservicerådsmedlemmerne.
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Bilag 6
Værløse, den 25-04-2016

Servicekonferencen 2016 godkendte regnskabet for 2015.
Servicekonferencen 2016 vedtog forslag om fremtidig overskudsdeling.
I vor balance er hensat til anden anvendelse i 2013 kr, 60.000 og i 2014 kr. 53.850 i alt kr.
113.850.
Disse hensættelser blev foretaget med baggrund i udsigten for likviditeten i 2013 og 2014
Da reserven ved udgangen af 2015 stort set er genetableret, er der ikke behov for disse
hensættelser, så Daglig Ledelse mener, at beløbene bør udbetales til ESM og Den
internationale Litteraturfond. Det var den gældende anvendelse af overskud i 2013 og
2014.
Kan Hovedservicerådet tiltræde, at beløbene udbetales til ESM (1/3)og den internationale
litteraturfond (2/3)i løbet af 2016?
Mogens B.
Forretningsfører
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Bilag 7
Til Hovedservicerådet
På HSR-mødet den 5. marts 2016 blev et punkt om gebyr på kreditsalg drøftet. Gebyret
skal i givet fald indgå til dækning af forsendelsesomkostninger(Porto).
HSR besluttede at forretningsføreren, sammen med Økonomiudvalget, undersøger
mulighederne nærmere.
Økonomiudvalget har på sit møde den 16. april 2016 behandlet emnet, og skal udtale
følgende:
1. Vedr.: det foreslåede ”administrationsgebyr”:
Udvalget mener ikke det kan begrundes at indføre et administrationsgebyr.
Der er ingen reelle omkostninger i bogshoppen, da det udelukkende er frivillig arbejdskraft
der bemander butikken. Omkostningerne bør dækkes i salgsprisen, for der er ingen reelle
omkostninger ved at sælge på kredit.
2. Det vil være mere regulært at se på forsendelsesomkostningerne.
Prisen på forsendelsesomkostninger ved on-linesalg er nu kr. 30,-. Prisen på porto bør
justeres til kr. 38,00, som er portoen for breve på højst 250 g.(A-post) hos Post Danmark
den 1. januar 2016. Forsendelsesomkostningerne bør endvidere automatisk justeres når
Post Danmark foretager forhøjelser.
Bogpriserne blev forhøjet med kr. 10,00 pr. 1. april 2016, hvilket er med til delvis at dække
forsendelsesomkostningerne.
3. Gratis materialer/foldere blev endvidere drøftet.
Diverse foldere bestilles ofte i store mængder, og da disse er gratis, fremsendes materialet
endvidere portofrit.
Beslutningen om, at foldere skulle være gratis blev besluttet på Servicekonferencen 2003
på Tranum Strand, og der var dengang 6 foldere.
Der er nu væsentlig flere foldere, og dermed også større trykke- og portoudgifter.
For at imødegå unødvendige bestillinger i store mængder, foreslår udvalget, at foldere
fremover skal pålægges en symbolsk betaling på f.eks. kr. 1,50 eller kostprisen pr. stk. og
porto i henhold til gældende regler.

På økonomiudvalgets vegne
Den 3. maj 2016
Carl Martin C.
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Bilag 8

Forslag til møde datoer 2017
Møde

Frist

Uge Bemærkning

7. januar
4. marts
1. april
10. juni
2.september
(11. november)
9.december

17. december
11. februar
11. marts
20. maj
12. august
21. oktober
Ingen

SK frister
1. januar
23. oktober

ansøgninger, rapporter
forslag og workshops

1
9
13
23
35
45
49

Ansøgninger til SK godkendes (sendes efter dagsorden)
med udvalg
HSR forslag til SK
Buffermøde - evt. efterbehandling af SK forslag
SK 2017 program og forslag godkendes

Bilag 9
Udsendes separat .

Bilag 10
Ingen rapport modtaget

Bilag 11
Ingen rapport modtaget
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Bilag 12

Rapport til Hovedservicerådsmøde d. 11-06-1016
For Udvalg/internationale delegerede: Landsdækkende Informationsudvalg
- LIV -

Udvalgsmedlemmer (der skal stadig sendes anmodning om indtrædelse særskilt):
Svend A. Nordjylland. – Henrik S. Midt. – Hans R. Syd. – Ruth S. Øst. – Ane S. StorKbh.Ernst HSR. –
Keld F. Formand.

Igangværende aktiviteter:

Forventes afsluttet

FILM ”ALCOHOL AND ME”.
Liv arbejder fortsat med oversættelse af filmen.
BREV TIL SUNDHEDSMINISTEREN:
Liv arbejder med en ny udgave af brevet. Vi vil medsende
bogen ”Anonyme alkoholikere” evt. signeret af 3 ædru
alkoholikere, og vi vil inviterer ministeren til et møde.
Modtagere af pakken kan evt. også være partiernes
sundhedsordfører. Endeligt forslag vil blive sendt til HSR.
til godkendelse.
FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM :
De besvarede spørgeskemaer fra SK-16, vedr. deltagelse i
Folkemødet, evalueres på næste Liv-møde, og der vil blive
udarbejdet et nyt oplæg til
Deltagelse/tilstedeværelse på Folkemødet.

Aktiviteter siden sidst:
Der har ikke været afholdt Liv-møde siden sidst indsendte rapport.

Planlægger at arbejde med:
Færdiggørelse af igangværende opgaver.

Evt.
Næste Liv-møde afholdes 04-06-2016 i Kolding.

Den 21-05-2016

For udvalget: Keld F.
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Bilag 13

Rapport til Hovedservicerådsmøde d. 11. juni 2016
For Udvalg/internationale delegerede: litteraturudvalget
Udvalgsmedlemmer (der skal stadig sendes anmodning om indtrædelse særskilt):
Bente R., Birgit J., Eia T., Gorm T., Knud D., Michael F. og Tenna T.
Østgruppen: Bente, Birgit, Knud og Michael
Vestgruppen: Gorm og Tenna
Eia er HSR-repræsentant

Igangværende aktiviteter:

Forventes afsluttet

Østgruppen arbejder med revision af Store Bog samt
tilpasning til 4. amerikanske udgave.

Store Bog: om 2-3 år
Koncepterne: p.t. usikkert.

Vestgruppen planlagde for et halvt år siden at holde pause til
1. maj i år. Denne deadline er p.t. forsinket på grund af
Vi tager alle forbehold,
sygdom. Se i øvrigt nedenstående.
hvad disse skøn angår.

Aktiviteter siden sidst:
Østgruppen er midt i arbejdet med Store Bog og tager det ene arbejdsmøde efter det
andet. Vi er begyndt på beretningerne.
Oversættelsen af ”Pass it On” er i fuld gang, og desuden arbejdes der med oversættelse af
beretninger fra 4. udgave af ”Big Book”. Der er nye beretninger i.
Vestgruppen arbejder på at finde nye medlemmer. Der arbejdes med at finde to nye
interesserede, og arbejdet bærer frugt. Vi har en, som viser stor interesse, og en, som vi
skal snakke med hurtigst muligt. Vi ser dette som en forudsætning for at kunne gøre
arbejdet med koncepterne færdigt.

Planlægger at arbejde med:
Pass It On, Dr. Bob and the Good Oldtimers, Language of the Heart, i denne rækkefølge.
Denne er fastlagt af SK.
Birgit J. deltog i SK 2016 som repræsentant for litteraturudvalget. Der var kontakt til evt.
kommende medlem af litteraturudvalgets østgruppe. Vedkommende deltager i 3
arbejdsmøder for at snuse til arbejdsmetoden, inden han ansøger om medlemskab. Det er
vores erfaring, at det er en god ide, da det er mange møder, og der er en del forberedelse.
Vi efterlyser stadig personlige beretninger til den nye udgave af Store Bog og siger tak til
daglig ledelse, der atter har taget det med i Servicenyt.
Side 13 af 21
Dagsorden for Hovedservicerådsmødet den 11. juni 2016

HSR-møde 11. juni 2016

For udvalget: Birgit J.

Bilag 14
Rapport til Hovedservicerådsmøde d. 11.06.16
For Udvalg/internationale delegerede: Servicehåndbogsudvalget
Udvalgsmedlemmer (der skal stadig sendes anmodning om indtrædelse særskilt):
Bente F
Charlotte T (Formand)
Eia T
Jens D (Hovedservicerådsrepræsentant)
Svend H
Igangværende aktiviteter:

Forventes afsluttet

Løbende opdatering af Strukturhåndbogen
Opdatering af Servicehåndbogen efter Servicekonferencen
2016

Som anført ’løbende’
Er afsluttet og indsendt

Aktiviteter siden sidst:
Der har været møde i Udvalget den 08.05.16.
Vi opdaterede Servicehåndbogen med de på Servicekonferencen vedtagne ændringer. På
samme vis opdaterede vi Strukturhåndbogen i forhold til disse ændringer.
Beslutningen vedrørende udsendelse af Servicehåndbogsudvalgets bemærkninger til Forslag til
Servicekonferencen er foreslået indarbejdet i Strukturhåndbogen. Forslag hertil er fremsendt til
Hovedservicerådet.
Vi har – sammen med Ernst U D - arbejdet videre med oplæg til forslag om rotation. Det er nu
færdigarbejdet fra vores hånd og er sendt til Hovedservicerådet med henblik på
viderebehandling og færdiggørelse til Servicekonferencen 2017.
Planlægger at arbejde med:
Derudover fremkom der på mødet den 08.05 ideer til Forslag til Servicekonferencen 2017, som
vi vil arbejde videre med på mødet i september.
Evt.
Den 18.05.16

For udvalget: Charlotte T, Formand
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Bilag 15

TEU-Rapport til Hovedservicerådsmøde den:

11-06-2016
Udvalgsmedlemmer (der skal stadig sendes anmodning om indtrædelse særskilt):
Formand:
2018)
Region Nordjylland:
Region Midtjylland:
Region Syd:
godkendt
Region Øst:
Region Storkøbenhavn:
Region Nordsjælland:

Jane P (rotation marts

Næstformand:

pt. ingen

Niels T
Kai P
Jens T endnu ikke HSR-

Vagtkoordinatorer:
E-mailvagten:
Hjemmevagten:
Kontorvagten:
HSR-medlem:

Lars L
Agnete
Dorte S
Peter Å

Ulla M
Pt. ingen
Marianne N

Igangværende aktiviteter:

Forventes afsluttet

Vi afventer HSR beslutning, om det kan godkendes, at vi
iværksætter en chat i en prøveperiode på 6 måneder i
kontortelefonvagtens åbningstid man.-tors. fra kl. 18:00-21:00.
Samarbejdet med AA-data er etableret, og de har fundet et
chatprogram, som er gratis og let at anvende. Dvs., at en evt.
chat-funktion vil være omkostningsfri. Her er et eksempel på en
test-chat.

Inden udgangen af 2016

Besvarer telefon- og emailhenvendelser og sikrer, at AA’s telefonog emailvagt virker 24 timer i døgnet.

Aktiviteter siden sidst:
Vi har sendt nyt nummer af ”Nyt om …” og opdaterede Håndbogssider ud til alle telefon- og
emailvagter den 30. april 2016.

Planlægger at arbejde med:
Næste TEU-møde bliver lørdag den 8. oktober 2016.

Evt.
Den 20. maj 2016

For udvalget: Jane P, formand
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Bilag 16

Rapport til Hovedservicerådsmøde d. 11. juni 2016
For Udvalg/internationale delegerede: Økonomiudvalg
Udvalgsmedlemmer (der skal stadig sendes anmodning om indtrædelse særskilt):
Carl Martin C. Formand
Preben H.
Ole K. Hovedservicerådets repræsentant.
Svend H

Igangværende aktiviteter:19. marts – 21. maj 2016

Forventes afsluttet

Ingen.

Aktiviteter siden sidst:





Formanden har deltaget i Hovedservicerådets møde den 9. april 2016
Økonomiudvalgsmøde den 16. april 2016, hvor bl.a. regnskab for første kvartal blev
gennemgået og taget til efterretning.
Formanden har deltaget i Servicekonferencen 2016, den 23. – 24. april 2016
Udvalget har svaret på henvendelse fra Hovedservicerådet om evt. gebyr på kontantkøb
i bogshoppen.

Planlægger at arbejde med:



Forberedelser til økonomiudvalgsmøde den 20. august 2016
Henvendelse fra Hovedservicerådet

Evt.
Den 21. maj 2016

For udvalget: Carl Martin C

Bilag 17
Ingen rapport modtaget
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Bilag 18

Rapport til Hovedservicerådsmøde den 11. juni 2016
For Udvalg/internationale delegerede:
Nordiske Delegerede
Udvalgsmedlemmer:
Charlotte T og Svend H
Igangværende aktiviteter:

Forventes afsluttet

Udarbejdelse af rapport fra Nordisk Delegeretmøde 13. maj
2016 samt Nordisk Møde 14. - 15. maj i Lillestrøm, Norge.
Vi afventer referat fra møderne.

Juni 2016

Aktiviteter siden sidst:
Svend har deltaget som gæst i den svenske Servicekonference 8. - 10. april.
Begge har deltaget i Nordisk Delegeretmøde 13. maj 2016 samt Nordisk Møde 13. - 15. maj i
Lillestrøm, Norge med temaet ”Trygghet, Glede og Vekst i Tjeneste.

Planlægger at arbejde med:
Oplæg til Temamøde i Finland i november 2016. Temaet er ”Samarbejde over grænserne”.
Deltage i eventuelle invitationer fra Regioner eller Grupper.

Evt.
Den 17. maj 2016

For udvalget: Charlotte T og
Svend H

Bilag 19
Ingen rapport modtaget
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Bilag 20

Rapport fra Region: Midtjylland
Er der afholdt regionsmøde i perioden dato: 21-05-2016
Antal ugentlige AA-møder i regionen: 99
Hvor stor en procentandel af grupperne var repræsenteret på regionsmødet: 15 %
Udvalg nedsat af regionen (Afkryds):
Web
Information
Håndbog
Erfaring

Andre: Servicesponsor

Andre aktiviteter i regionen: den 9. april 2016 Formøde for regionens delegerede til
Servicekonferencen 2016.

Evt. bemærkninger: Den 12 maj Regionsrådsmøde for at forberede regionsmødet.
Næste møde: 28-05-2016

HSR repræsentanter: Ernst U D, Ole K

Den: 10-05-2016

Bilag 21
Ingen rapport modtaget

Bilag 22
Ingen rapport modtaget
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Bilag 23
Rapport fra Region Storkøbenhavn 10-05-2016
Er der afholdt regionsmøde i perioden:
Ingen møde siden sidst
Evt. bemærkninger:
Antal ugentlige AA-møder i regionen:
123 møder
Næste møde:
2. Juni 2016
HSR repræsentant:
Jens D
2. HSR repræsentant:
Dorthe S
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Bilag 24

Rapport fra Region: Syd
For perioden: 28.02.16 -11. 06.16
Er der afholdt regionsmøde i perioden dato:
der har ikke været afholdt møde siden: 28. februar 2016 – Sted: Odense,
næste møde er planlagt til: 5. juni 2016 – Sted: Kolding
Resten af årets møder er planlagt til:
28. august 2016 – Sted:
6. november 2016 – Sted:

Udvalg nedsat af regionen (Afkryds):
Web

☐

Information ☐
Håndbog

☐

Erfaring

☐

Andre:

Antal ugentlige AA-møder i regionen: 74

Evt. bemærkninger:
HSR repræsentanter: Eia og Gorm
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Bilag 25

Rapport fra Region

Øst

For perioden: 9 april – 21. maj 2016
Er der afholdt regionsmøde i perioden dato: Nej
Hvor stor en procentandel af grupperne var repræsenteret på regionsmødet: %
Udvalg nedsat af regionen
(Afkryds):
Web
☐
Information ☐
Håndbog
☐
Erfaring
☐
Andre:
Antal ugentlige AA-møder i regionen:
Evt. bemærkninger:
Næste regionsmøde er d. 21. Maj i Dianalund
HSR repræsentanter:
Peter Å og Jørn L
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