Bilag 1
Rapport fra Daglig Ledelse
DL har holdt 2 møder siden sidste HSR,det ene her på kontoret og det andet som et
telefonmøde mellem Ernst og Mogens,da Susanne var syg.
Vedr.Fænøsund kører det som planlagt og vi skal endnu engang gøre opmærksom på at det
er Daglig Ledelse,der har ansvaret for afholdelse af SK-2018 og at der ikke er nogen grund til
at skabe tvivl i regionerne om hvorvidt SK-2018 afholdes.
Kontoret fungerer med de nye funktioner.
På telefonmødet blev Krimordningen drøftet.Punktet er på dagsordenen til dette møde.
På vegne af Daglig Ledelse Susanne,fung.formand.

Bilag 2
LANDSMØDER 2009 - 2017
2009: Øst (Bornholm)
2010: Nordsjælland (Espergærde)
2011: Midt (Århus)
2012: Syd (Fredericia)
2013: Storkøbenhavn (Frederiksberg)
2014: Nord (Ålborg)
2015: Nordsjælland (Allerød)
2016: Øst (Kalundborg)
2017: Midt (Herning)
Bilag 3
Udsendes særskilt.

Bilag 4
HSR har talt om, at den mundtlige rapportering på SK ikke skal være en gennemgang af Rapporterne,
som alle formodes at have læst. Det kunne være bedre at fortælle om, hvad udvalget har lavet siden
rapporten. Hvad udvalget har tænkt at arbejde med i fremtiden. Fremhæve nye tiltag i udvalget - i det
hele taget gøre det mere levende og interessant. Måske kunne man også fortælle noget om, hvordan
udvalget arbejder, og på den måde få nogle interesseret i at gå ind i servicearbejde.

Bilag 5
Intet bilag. Mogens B A orienterer mundtligt.

Bilag 6
Er der nogle ting, der kan gøres for at samarbejdet mellem udvalgene og HSR bliver bedre?
Bruger vi hinanden nok? Bruger udvalgene hinanden nok?
Er kommissorierne klare og tydelige, så alle ved, hvad deres opgaver er, og er alle klar over,
indenfor hvilke rammer, de arbejder?

Bilag 7
Søborg 16.marts 2018
Forslag til HSR-mødet 7.april 2018
Efter en henvendelse fra litteraturudvalget, der ligesom bogsalget kan konstatere, at bogen
”A.A. bliver voksen” ikke sælger særligt godt, ønsker vi at vende denne udvikling.
Udover det økonomiske, (der sælges i gennemsnit 20 om året og med nuværende lager vil
det tage ca. 20 år at få solgt beholdningen), ja så har bogen en alt for stor betydning for os
alle til blot at ligge på lageret for blot at falme og samle støv. Bogens nuværende pris er 210
kr. inkl. moms.
Hvad angår bogpakken gælder lignende forhold for de to andre bøger; de sælges ikke særligt
meget, men har en stor betydning for os alle.
Derfor nedenstående forslag:
1. Bogen ”A.A. bliver voksen” bliver tilbudt til en pris på 150 kr. inkl. moms i et halvt
år.
2. Der sælges en bogpakke med titlerne: ”A.A. bliver voksen”, A.A.´s Historie i
Danmark” og hæftet ”Alkoholisme og A.A.-programmet” til en pris på 200 kr. inkl.
moms i samme periode. Nuværende værdi 287 kr. inkl. moms.
3. Bogen ”A.A.´s Historie i Danmark” udleveres altid til 1. års delegerede på
servicekonferencen.
Mange kærlige hilsner fra
Bogsalget

Bilag 8
Krimordning.
Hovedservicerådet har et udestående punkt, der kræver en løsning. ( se nedenstående
punkter 1-4).
Vi har stillet Kriminalforsorgen i udsigt at de vil få en liste over de grupper som er
villige til at dokumentere fremmøde af forsorgens klienter i maj 2018.
Begrundelsen herfor skyldes SK beslutningen på SK i 2015 og HSR beslutning 07012017:
SK 2015: "Vi har fortsat et ønske om at få en dialog med Kriminalforsorgen omkring
etablering af en ny aftale"

HSR beslutning 07-01-2017: "Kopi af Kriminalforsorgens blanket til underskrivelse vil blive
sendt med ud sammen med referatet, således at Regionerne kan gøre de enkelte Grupper
opmærksomme på den og på, at det fortsat er frivilligt, om man vil skrive under på den."
"Det blev besluttet, at der udarbejdes forslag til Servicekonferencen 2018, hvoraf det blandt
andet skal fremgå, at det er frivilligt for de enkelte AA-grupper om de vil tilslutte sig
ordningen."
Tanken med HSR-beslutningen var at indhente kommentarer fra grupper gennem regionerne
som kunne give grundlag for udarbejdelse til en SK beslutning. Årsagen til at HSR fandt en
løsning med en SK -beslutning var, at det var SK2015 der opsagde den gamle aftale og at
det derfor også burde være SK beslutning at godkende en ny aftale.
Dette kan som sagen ligger nu først finde sted til SK 2019.
Dette er beklageligt overfor Kriminalforsorgen, men vi må ikke glemme, at i 2017 har alle
klienter kunnet møde op i en AA gruppe jvnf.
" I det omfang der fremover i grupperne møder medlemmer op, der ønsker en dokumentation
for fremmøde i Gruppen, er det op til gruppesamvittigheden om en sådan dokumentation skal
gives."
Så i princippet er denne ordning også gældende i 2018. Ulempen for kriminalforsorgen er
som i 2017, at de må lade klienterne finde de grupper der er villige til at underskrive.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. På vor hjemmeside er den gældende status for Fællesskabets ordning med
Kriminalforsorgen.
Krimordning
Nedennævnte forslag blev vedtaget på Servicekonferencen den 26. april 2015.
Dette betyder, at den aftale vi har haft med Kriminalforsorgen om at personer efter aftale kan
få dokumenteret deres fremmøde ved AA-møder er opsagt.
I denne forbindelse er bestilling af krimkort på Hovedkontoret ophørt.
Vi har fortsat et ønske om at få en dialog med Kriminalforsorgen omkring etablering af en ny aftale.

I det omfang der fremover i grupperne møder medlemmer op, der ønsker en
dokumentation for fremmøde i Gruppen, er det op til gruppesamvittigheden om en
sådan dokumentation skal gives.
Forslag på Servicekonferencen 2015:

Den nuværende KRIM ordning mellem kriminalforsorgen og Anonyme Alkoholikere opsiges.
Begrundelse: Servicekonferencen vedtog i 1993, at Fællesudvalget, på vegne af
Fællesskabet, kunne underskrive en aftale med kriminalforsorgen. Siden dengang er der sket
meget. I dag ved vi ikke rigtigt længere, hvad ordningen indebærer. Det samme gør sig
tilsyneladende gældende i kriminalforsorgen. Vi har gentagne gange kontaktet dem uden at få
et svar. I år blev der udsendt et spørgeskema til alle grupper i Danmark. Svarene på disse
viste, at ordningen bruges meget forskelligt og af andre end kriminalforsorgen. Vi mener ikke,
at Anonyme Alkoholikere kan deltage i en ordning, hvor vi ikke kender konsekvenserne af
brugen
2. Referat fra Hovedservicerådsmødet den 7. januar 2017

Rundt om bordet var der tilslutning til, at der forhandles videre om en ordning, gerne i lighed
med den, der tidligere eksisterede med kort, der udsendes fra Hovedservicekontoret.
Kopi af Kriminalforsorgens blanket til underskrivelse vil blive sendt med ud sammen med
referatet, således at Regionerne kan gøre de enkelte Grupper opmærksomme på den og på,
at det fortsat er frivilligt, om man vil skrive under på den.
Det blev besluttet, at der udarbejdes forslag til Servicekonferencen 2018, hvoraf det blandt
andet skal fremgå, at det er frivilligt for de enkelte AA-grupper om de vil tilslutte sig
ordningen.

HSR-møde 07-01-2017
Bilag 3
Kriminalforsorgen har henvendt sig til AA igen. Kan og vil vi indgå en aftale med dem?
De skriver følgende:
Som vi talte om, for nogle måneder siden, er vi i Kriminalforsorgen rigtigt kede af at
samarbejdet mellem AA og Kriminalforsorgen er gået i stå. Derfor vil vi gerne reetablere
dette, til gavn for de personer, der har glæde af fremmøde i AA, bl.a som dokumentation for
at de overholder de vilkår der er for en dom eller afsoning.
De juridiske betingelser er sådan, at hvis man har fået en dom med vilkår om behandling mod
misbrug af alkohol og det giver mening, er fremmødet i AA juridisk gældende, hvis man kan
dokumentere fremmøde i AA to gange ugentligt, i den periode det fremgår af dommen – ofte i
et år.
Derfor er det en nødvendighed at dette dokumenteres med underskrift/stempel og dato ud for
hvert fremmøde. I praksis foregår det sådan, at klienten får brevet med fra Kif og, at det så
stemples/underskrives i AA.
Derefter aflevere klienten det til Kif efter hvert fremmøde eller efter en periode – de to parter
finder i fællesskab ud af, hvad der er bedst i den enkelte situation. I forhold til afsonere, der
har udgang til møde i
s fremmøde samt underskrift/stempel.

Der er to former for AA - brugere som er tilknyttet Kriminalforsorgen.
Den ene er fængslede, som måske har gennemgået et behandlingsprogram i fængslet og
derefter har et ønske om og behov for fastholdelse af de gode vaner via fremmøde i AA.
Disse fremmøder er ikke et led i en dom, men kan være med til, at han løslades på prøve
med et vilkår om at forsætte dette forløb.
Personer der ikke er i fængsel, men har tilsyn ved Kriminalforsorgen kan enten være
prøveløsladte eller betingede dømte. De prøveløsladte kan, som ovenfor nævnt, have et
vilkår for løsladelsen om alkoholistbehandling.
Denne behandling kan være fremmøde i AA to gange om ugen, det kan også være tilknytning
til et kommunalt behandlingstilbud, der aftales inden løsladelsen og kan også ændres hen ad
vejen.
De betingede dømte kan have det som et vilkår i dommen hvis misbruget er en af årsagerne
til kriminaliteten.
Vilkåret kan enten være et betinget vilkår, som iværksættes hvis Kriminalforsorgen oplever at
pgl. har tilbagefald ved. f.eks at møde beruset op til samtaler eller via dialogen erfare, at
klienten har behov for støtte i forhold til sit alkoholforbrug. Hvis der er tilbagefald kan det
betingede – Kan – ændres til et ubetinget vilkår – SKAL – så det ikke længere er et tilbud,
man kan sige nej til.
I dommen kan der også være et ubetinget vilkår – SKAL.
Det er oftest ved spirituskørsel og der er behandlingen altid fastsat til et år, ofte fra
domsdatoen. En sådan behandling kan være en kombination, så man starter på
misbrugscentret og når de mener, at de ikke har mere at tilbyde overgår man til AA. Perioden
kan i disse domme ikke ændres selv om pgl. måske inden dom har været i behandling på et
misbrugscenter og har ændret adfærd, så kan AA godt være den behandling der skal være i
hele året. Dog er der et krav om, at det skal være to gange om ugen og fremmøde skal
dokumenteres.
Der har førhen også været AA grupper, der ikke ville dokumentere dette, men det kunne vi se
på hjemmesiden og ellers bad vi klienterne spørger, når de mødet frem om de ville
underskrive fremmødekortene. Hvis de ikke ville, måtte klienten finde en anden AA gruppe.

3. Svar til Kriminalforsorgen efter HSR-mødet den 07-01-2017
Fra: Anonyme Alkoholikere [mailto:aa.dk.kasserer@gmail.com]
Sendt: 16. januar 2017 13:47
Til: Britta Wagner Nielsen <BrittaWagner.Nielsen@kriminalforsorgen.dk>
Emne: Re: VS: forslag til brev til KIF og udgangspas, Kære

Britta!
På mødet den 07-01-2017 var der en positiv stemning for at AA som sådan gerne ser et samarbejde
med Kriminalforsorgen som tidligere.
En accept heraf fra gruppernes side og den enkelte gruppes officielle tilsagn som sådan kan dog tidligst
etableres til maj 2018, som en konsekvens af vore interne procedurer.
Før kan vi desværre ikke fra Hovedkontorets side melde en liste ud over de grupper, der indgår i
ordningen, men som tidligere sagt kan den enkelte klient forhøre sig i en gruppe, om de er
villige til at bekræfte fremmødet. mvh/Mogens B.

4. Henvendelse fra Kriminalforsorgen
Fra: Britta Wagner Nielsen [mailto:BrittaWagner.Nielsen@kriminalforsorgen.dk]
Sendt: 5. marts 2018 12:59
Til: Anonyme Alkoholikere; aa.dk.sek@gmail.com Emne:
Samarbejde med Kriminalforsorgen.

Kære alle i AA
Jeg vil lige minde om denne korrespondance, som jeg håber, at vi kan afslutte i maj eller i perioden derefter.
Med venlig hilsen
Britta Wagner Nielsen

Bilag 9
Ansøgning om 20.000 kr. til udgifter ved deltagelse i Folkemødet 2018
HVAD VIL VI?
Deltage på Folkemødet 2018 med stand og åbne møder med speaks, samt information i Civiltinget.
Vi vil møde en stor og relevant målgruppe med vores tilstedeværelse på Folkemødet 2018. Deltagerne er primært
voksne ikke-medlemmer med intet eller mindre kendskab til 12-trinsfællesskaber.
Med deltagelsen ønsker vi at arbejde for større synlighed og kendskab til Anonyme Alkoholikere i befolkningen.
HVORFOR VIL VI GØRE DET?
Anonyme Alkoholikere skal være anonyme men ikke usynlige. Vi vil ikke deltage i politiske møder eller debatter. Vi
vil holde os helt uden for det politiske. Vi vil være til stede for at hejse flaget og fortælle om, hvem vi er. Og vi vil gøre
det på Folkemødet, fordi en stor folkemængde er forsamlet.
Folkemødet danner en god ramme om informationsarbejdet. Der er en positiv stemning, afslappet holdning og de
besøgende er klar til dialog.
FAKTA OM FOLKEMØDET
Folkemødet 2017 trak flere gæster end nogensinde før til Allinge. I gennemsnit besøgte 25.000 mennesker om
dagen Folkemødebyen, og der var 3000 events.
Folkemødet finder sted hvert år i uge 24 i den nordbornholmske havneby, Allinge. Folkemødet
er et non profit-foretagende under Bornholms Regionskommune.
På folkemødets hjemmeside står der følgende om formålet:
”Det primære formål med Folkemødet er at styrke demokratiet og dialogen i Danmark.
Det sker ved at skabe en ny ramme om møder mellem beslutningstagerne i erhvervslivet, interesseorganisationer og
politikere fra Folketinget, EU, kommuner og regioner. Og ved at give borgerne mulighed for at møde
beslutningstagerne ansigt til ansigt.”
Anonyme Alkoholikere blander sig ikke i dette formål med vores tilstedeværelse. Af vores formålserklæring og
traditioner/koncepter fremgår det, at vi ikke har nogen holdning til politik.
Vi er ene og alene til stede for at vise, at vi eksisterer og tale med forbipasserende om AA, alkoholisme, herunder at
være pårørende. Vi deltager for at informere om AA på linje med fx Falck og andre virksomheder og organisationer,
der deltager for at markedsføre sig selv.

En spørgeskema foranlediget af LIv på en tidligere servicekonference viste opbakning til deltagelse ved Folkemødet:
35 sagde ja; 11 sagde nej og 2 sagde hverken ja eller nej.
Vi deltog på Folkemødet 2017.

https://www.folkemoedet.dk/
HVORDAN VIL VI GØRE DET?
Vi vil være til stede på Folkemødets område, og vi vil holde åbne møder i AA’s lokaler i Allinge.
Vi vil søge om at få en såkaldt mobil eventplads, som man har et par timer hver dag under Folkemødet. En mobil
eventplads er en fast plads på ca. 2 m², hvor man fx kan sætte et bord, parasol, banner, sandwich-skilte etc. Den
første dag er den mobile eventplads gratis, og efterfølgende dage koster det 500,- Se vedlagte
omkostningsoverslag i .xlsx

Vi har i år fået mulighed for at bruge en times gratis debattid i Civiltinget. Her vil vi holde en informationsseance
præcis som når vi informerer på skoler og arbejdspladser. Vi vil inddrage publikum, som kan stille spørgsmål
som dem, vi hører, når vi holder pop-up-events og møder folk i det offentlige rum til Folkemødet. Det kan være
spørgsmål som: ”Hvad skal jeg gøre, når jeg kender en, der drikker for meget?”. Eller: ”Drikker I så slet ikke
noget nu?”. Arrangementer i Civiltinget bliver transmitteret i Folkemødets DAB-radio-kanal, og de er
tilgængelige på internettet efterfølgende. Vi optræder anonymt ved kun at bruge fornavne, evt. bruge dæknavne.
Vi vil også arbejde på at komme ind i de andre arrangørers telte og informere, fx sundhedsteltet, hvor forskellige
aktører fra sundhedssektoren er samlet.

Desuden inviterer vi til åbne møder med speaks 2 gange om dagen. Disse foregår i AA's lokaler i Allinge. Allinge
ligger lige ved siden af Folkemødet, og ved møderne får interesserede lejlighed til at opleve et AA-møde og møde
ædru alkoholikere.

Vi vil søge om at få godkendt AA’s lokaler i Allinge som "privat eventsted". Et privat eventsted bliver registreret
og offentliggjort i Folkemødets program med information om de events, vi holder. Vi skal betale et gebyr for
denne godkendelse, se omkostningsoverslaget.

Vi gør opmærksom på de åbne AA-møder under Folkemødet 2018 ved at annoncere dem i programmet og på
den mobile eventplads (på sandwichskilt, trykt program mm.) og ved at invitere dem, vi taler med. Evt. også ved
at skrive dem i mødeplanen på AA’s hjemmeside op til og under folkemødet og slette dem igen bagefter.
Vi vil tale med forbipasserende og folk, der kommer hen til vores stand. Ved at tale med dem om AA og
alkoholisme fortæller vi dem, at AA eksisterer. Vi får folk i tale ved at være åbne og imødekommende, og ved at
tage initiativ til samtale på en høflig og beleven måde. Desuden annoncerer vi konceptet ”mød en alkoholiker”,
inspireret af Menneskebiblioteket.
Folk, der gerne vil møde en alkoholiker, kan fx tage med til de åbne møder og tale med AA’ere.
LIv er opmærksom på, at det er vigtigt, at fæller, der deltager på Folkemødet, skal være i besiddelse af den
nødvendige ædruelighed og egnethed. Mere detaljerede retningslinjer vil blive udarbejdet. Retningslinjer er
vigtige, uddannelse, at give erfaringen om, hvordan deltagelsen fungerer videre til hinanden fra event til event. Vi
gør brug af erfaring fra regionerne og fra de internationalt delegerede.
HVAD KOSTER DET?
Se vedlagte omkostningsoverslag i .xlsx.
Dette bruger vi pengene på:
Tilstedeværelse:
Mobilt eventplads.

Privat eventsted inkl. annoncering af det.
Civiltinget inkl. radiotransmission.
Materialer:
Brochurer, visitkort, beachflag (som vi købte sidste år til Folkemødet 2017 og brugte på Landsmødet 2017).

Rejseudgifter:
10 personer deltager. Dvs. rejseudgifter for 10 personer. Rejseudgifter dækker bemanding af standen med
fæller fra regionerne, idet alle rejser med den billigste transportform.
Brochurer:
Vi tager følgende brochurer med på Folkemødet 2018:
”Er der en alkoholiker i dit liv”
”Lægens synspunkt”
”Arbejder du professionelt med mennesker, der lider af alkoholisme”
Disse brochurer er gratis
En Al-Anon-brochure
Overnatning:
Homestay på Bornholm. Gratis.
Forplejning:
10 personer i en weekend.
*Omkostningsoverslag er vedlagt i .xlsx.

HVAD VIL VI HAVE UD AF DET?
Vi vil øge AA’s synlighed i offentligheden. Målgruppen er både folk, som selv har berøring med alkoholisme, men
også folk, som ikke har det. Vi vil arbejde for større brandkendskab i befolkningen som helhed. Ved at tale med
deltagere til Folkemødet 2018 vil vi øge kendskabet til fællesskabet, så flere får mulighed for at søge hjælp hos
os, hvis de ønsker det.
Vi vil eksponere vores logo og navnet AA for potentielt set alle deltagere på Folkemødet. Alle forbipasserende får
mulighed for at se vores logo og navnet AA og dermed få at vide, at vi eksisterer. Vi vil også gøre opmærksom på
telefonnummer til vagttelefonen og adressen på hjemmesiden.
HVORDAN VIL VI EVALUERE PÅ DET?
Notere, hvor mange vi taler med.
Notere, hvor mange brochurer vi deler ud.
Notere, hvor mange der deltager på møderne.
Notere, hvilke emner vi taler med folk om. Taler vi med folk, der selv har problemer med alkohol? Taler vi med
pårørende? Nysgerrige?
Umiddelbart efter deltagelsen holder vi et møde, hvor vi svarer på følgende
spørgsmål: Hvordan har vi øget AA’s synlighed ved at deltage i Folkemødet 2018
Hvilken konklusion kan vi drage?
Hvad taler for deltagelse næste år, og hvad taler imod deltagelse næste
år? Sådan kan vi forbedre deltagelsen Svarene indgår i en rapport til
HSR.
I øvrigt har vi kontaktet vores nordiske og internationale delegerede, som undersøger om AA-strukturer i andre
lande har erfaring med events og evalueringen af dem.
HVORDAN VIL VI AFRAPPORTERE?
Vi vil udforme en rapport til HSR, som fortæller om, hvad vi fik ud af at deltage på Folkemødet 2018..
Rapporten tager udgangspunkt i evalueringen. Dele af denne rapport kommer med i Liv’s rapport og
fremlæggelse på den efterfølgende servicekonference.

Folkemødeudgifter
Deltagelse:
Deltagergebyr
Pop up stand 4 * 500
Transport:
broafgift

transport

3.000,00
2.000,00

820,00 færgeudgift til en bil inkl. 5 personer
2.238,00 tilskud til færge for yderligere 2 biler*
2.238,00 kørsel til/fra/på Bornholm
1.500,00 individuel
1.000,00

Materialer:
t-shirts
aa materialer/brochurer mv

1.250,00
1.000,00

Ophold/overnatning
Middag for værtspar mv.
Evt. rengøring af lejlighed**

800,00
1.000,00

Samlede udgifter

16.846,00

budget
20.000,00
*2 udvalgsmedlemmer rejser for sig selv i hver sin bil med hustru. De får halvdelen af
udgiften til færgebillet dækket. **Vi vil gerne tilbyde en rengøring hos værtspar.

Bilag 10
Til HSR i AA Danmark.
Att.: Sekretæren.
Du bedes venligst forelægge nedenstående for HSR til overvejelse.
Vi er tre AA’ere (fra Thisteds onsdagsgruppe), som i de sidste tre år har arbejdet med
oversættelse af konferencegodkendt AA-litteratur. Vi har lavet et forslag til oversættelse af
”Pass It On” (den officielle Bill W.-biografi, som udkom i Amerika i 1984). Vi brugte ca. 700
mandetimer
(m/k) på de ca. 120.000 ord. Den blev afleveret i sensommeren 2016 og ”genfundet” i
november 2017, hvor den blev afleveret til korrekturlæsning 31-12-2017. Indtil nu er der, så
vidt vi ved, ikke sket mere.
Undervejs blev vi bedt om at færdiggøre oversætte og korrekturlæse Koncepterne, hvorfor vi
lagde ”Pass It On” til side og gjorde dette. Forslag til Koncepterne blev afleveret 10-11-2016
og videresendt til korrekturlæsning. Videre skæbne ukendt.
Vi blev også bedt om at oversætte 8 personlige historier til den nye, fjerde udgave af Store
Bog, hvilket blev gjort og afleveret.

Vi har læst korrektur på hovedteksten til ”Dr. Bob and the Good Oldtimers” (den officielle Dr.
Bob-biografi, som udkom i Amerika i 1980), som er afleveret og videresendt til General Service
Office i New York. Herfra ventes der vist nok stadigvæk på svar.
For god ordens skyld vil vi lige nævne, at vi også har oversat en artikel til Box334 december
2017. (”Den næste udfordring”).
Det eneste af ovennævnte, som er nået ud til andre AA’ere er artiklen i Box334. Resten er
”forsvundet” et eller andet sted i systemet. Hvad kan vi gøre ved det?
Vi foreslår defor, at vi får lov til at sende forslaget til oversættelse af ”Pass It On” til korrektur
hos en AA’er, som tidligere har læst korrektur på AA-tekster. Den pågældende mener, at hun
kan have korrekturen klar inden sommerferien i år. Hun kan så aflevere materialet til HSR,
som sender det videre til General Service Office i New York, jævnfør AA Danmarks
Servicehåndbog (p.14). Vi har tekst til Smudsomslag, Forord, Indhold, Betydningsfulde Datoer,
12 & 12, Kilder og billedtekster klar. Stikordsregister kan først færdiggøres, når prøvetryk fra
bogtrykker foreligger. Arbejdet med stikordsregisteret kan vi nok klare på et par
arbejdsweekender. (Det samme materiale er i øvrigt klargjort til brug, når der foreligger en
godkendt tekst om Dr. Bob…) Da de to biografier er udkommet for snart 40 år siden, er det vel
på tide at få dem ud på dansk. Derfor denne henvendelse til HSR.
Vi ønsker HSR Happy 24!
Pia A., Ole K. & Morten A.

Bilag 11
Større rapporter kan vedlægges denne som bilag

Udvalgsrapport til Hovedservicerådsmøde denD. 7.april 2018
For Udvalg
Godkendte Udvalgsmedlemmer
(der skal stadig sendes anmodning om indtrædelse
særskilt):

Box334-uddvalget
Preben H. H. (formand), Niels J.
(næstformand), Kirsten L., Ole P.,
Carl Martin C. og Hans M.

Afbud:
Øvrige deltagere:
Igangværende aktiviteter:

Ole P, Hans M, Kirsten, Carl M., Jeppe L.

Indsamling af bladstof
Opbygning af billed-database

Aldrig
Aldrig

Forventes afsluttet:

Aktiviteter siden sidst:

Sædvanlige redaktions–og pakkemøder afholdt april-nummeret er
redigeret færdigt. Opsættes af Kirsten L., trykkes og udsendes
snarest.
Planlægger at arbejde med:

Sædvanlige redaktions–og pakkemøder afholdes:
Pakkemøde onsdag d. 28.3. 2018 kl. 16:00
Redaktionsmøde lørdag d. 9.5.2018 kl.10:00
Pakkemøde onsdag d. 30.5. 2018 kl.16:00

Eventuelt:
Dato:

5.marts 2018

For Udvalg/Delegerede:

Niels J.

Bilag 13

Udvalgsrapport til

17. april 2018
Hovedservicerådsmøde den
For
Landsdækkende Informationsudvalg (LIv)
Udvalg/Internationale
Delegerede:
Godkendte
Udvalgsmedlemmer
(der skal stadig sendes
anmodning om indtrædelse
særskilt):

Ane S. (Formand)
Peter Å. (Repr. For HSR)
Claus D. (Repr. For Region Nordjylland)
Tine L. (Repr. For Region Øst)
Jeppe L. (Repr. for Region Nordsjælland),
Lone B. (Repr. For Region Storkøbenhavn).

Afbud:
Vi mangler repræsenter for Region Midtjylland* og Region Syd
Øvrige deltagere:
Henrik S. (formand for Region Midtjylland og konstitueret formand
for regionens informationsudvalg) håndterer henvendelser vedr.
Region Midtjylland.
Igangværende aktiviteter:
Forventes afsluttet:
Redesign, omstrukturering og omskrivning af AA’s
Langvarigt projekt
hjemmeside.
Dansk version af Alcohol and me
AA’s servicetelefonnummer i hjemløseblade
Aktiviteter siden sidst:

Planlægger at arbejde med:
Vi vil gerne deltage på Folkemødet 2018 og ansøger HSR om økonomisk bevilling. Ansøgning
og budget vedlagt.
Vi ansøger om 20.000 kr.
Vi har et budget på 16.846 kr.
Evt. overskud efter Folkemødet 2018 fører vi tilbage til AA Danmark.
Eventuelt:

Næste møde i LIv: Søndag d. 13. maj kl. 10.30-14.00 i Thorsgade 59.
*Der er netop valgt repræsentant og suppleant for Region Midtjylland.
Repræsentant: Rene H.
Suppleant: Betty K.
Dato: 17.03.2018

For
Udvalg/Delegerede:

Ane S.
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Udvalgsrapport til
Hovedservicerådsmøde den

7. april 2018

For
Udvalg/Internationale
Delegerede:

Litteraturudvalget

Godkendte
Udvalgsmedlemmer
(der skal stadig sendes
anmodning om indtrædelse
særskilt):

Kaj H, reg. Storkbh
Vibeke R, reg. Nordsjælland
Michael Fe, reg. Øst
Rie R, reg. Midt
Jeppe L, HSR (fmd)

Afbud:

Vibeke R (til seneste (skype)møde). Region Syd og Nord har endnu
ikke valgt repræsentant

Øvrige deltagere:

Arbejdsgruppe Øst v. Birgit J Thyboerne
v. Morten A.

Igangværende aktiviteter:
Store bog: Der er kommet positivt svar fra AA i New York
(GSO) om tilladelse til ny udgave samt godkendelse af uddrag
(færdigredigeret 5. kapitel), hvilket vil sige, at de 11 kapitler er
godkendt. Redigering af nye beretninger næsten færdig – der
mangler én af to danske. Derefter skal der laves indeks,

Forventes afsluttet:
Store bog: med lykke og
fromme i 2018

