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Rapport til HSR.
Der har været afholdt Nordisk Møde i Göteborg i dagene d.2 – 4.
august. Mødets tema var Rotation AA´ s puls. Mødet fandt sted i det
gamle Hvidtfelska gymnasiet, og der var ca.600 deltagere. I
forbindelse med det nordiske møde afholdt vi et delegatmøde om
fredagen. Til mødet deltog endvidere to observatører, Ole fra
Danmark og Rogar fra Norge. Følgende blev behandlet: opsamling fra
tidligere møder, retningslinjer for ND, nøgletal og ikke mindst vores
medvirken til det nordiske møde.
Det nordiske møde var vel tilrettelagt med mange møder. Jeg
manglede dog noget luft mellem møderne, da der var så mange: Der
var trinmøder, emnemøder og veteranmøder for blot at nævne nogle.
I løbet af lørdagen var der sat 60 min. af til gennemgang af de enkelte
nordiske landes struktur med videre. Hvert land havde således 15 min.
til rådighed til denne gennemgang. Denne mødemodel blev
gentaget om søndagen, hvor jeg tillige havde fornøjelsen at være
mødeleder. NM var en intensiv, lærerig og god weekend, dog
savnede jeg min meddelegerede Gorm som var forhindret i at
deltage. Her er nogle få højdepunkter, som jeg gerne vil dele med jer.

Norge:
Jan E. nordisk delegeret har gennem længere tid haft et godt
samarbejde med Stortinget. Norge fortæller i deres rapport, at
Senterpartiet har omtalt AA positivt fra talerstolen i Stortinget. Dette har
betydet, at andre partier har bedt om at få tilsendt information om AA
som E – post. John Kåre Vederhus har opnået en doktorgrad i emnet
Selvhjælpsgrupper for alkoholikere og narkomaner. Vederhus har via
sin forskning påvist at dem der tilslutter sig et tolvtrins program har 12
gange større chance for at blive ”raske” jf. med dem der ikke
modtager denne form for efterbehandling.
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Norge har allerede nu etableret en komite, som skal overveje hvilken
form for jubilæumsskrift, der skal laves i 2022. Dette år har AA i Norge 75
ås jubilæum. Indtægterne er steget med 100.000 kroner. Desværre
har udgifterne samme stigning.

Finland:
Antallet af besøgere af AA´ s hjemmeside er forøget med 30 %. I
forbindelse med splittelsen af det finske AA, har det finske
Förtroenderåd har forsøgt kontakt til den anden part for at mødes
under et tema ” enhed er vores tryghed” . Den anden part har
desværre takket nej.
Der arbejdes med oversættelse af GSO´ s retningslinjer herunder den
del som omfatter IT. Endvidere arbejdes med 4:e trinets retningslinjer.
Finland sendte en hilsen fra Sampi (samerne). Udviklingen er stadig
godt i gang. Men de store afstande er en stor udfordring.

Sverige:
Sverige har arbejdet med en kritisk gennemgang af strukturhåndbog
og servicehåndbog. Svenskerne laver dette eftersyn hvert 10 år.
Sverige og Norge har fået lægekortet som de kigger på. Der var fin
interesse omkring den enkelhed og brugbarhed kortet har.
Jeg har taget lidt med hjem i form af litteratur, små brochurer, DVD´ er
mv. Endnu en gang var det en fornøjelse at få lov til at være en del af
dette store fællesskab.
Kh. Sune

