Referat fra Hovedservicerådsmøde søndag den 7. oktober 2018
Fænø Park – Oddevejen 8, 5500 Middelfart

Deltagerliste:
Region Nordjylland
Region Nordjylland
Region Midtjylland
Region Midtjylland
Region Syd
Region Syd
Region Øst
Region Øst
Region Storkøbenhavn
Region Storkøbenhavn
Region Nordsjælland
Region Nordsjælland
Fungerende Formand for Hovedservicerådet
Sekretær for Hovedservicerådet
Servicekonferenceformand 2019
International delegeret
International delegeret
Nordisk delegeret
Nordisk delegeret
Forretningsfører
Referent
Referent
Observatør

Niels T
Claus D
Dorthe B S
Ivan W
Morten R
Asger J
Peter Å
Ilias P
Hans M
Dorte S
Peter T
Leon K
Susanne H
Ernst U D
Tobias D
Afbud
Afbud
Randi P
Charlotte T*
Mogens B A
Charlotte T*
Svend H
Ib B

(* = repræsenterer flere funktioner)
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Ad Punkt 1) Velkommen
Ernst U D bød velkommen.
(Susanne H havde på det udvidede Hovedserviceråd lørdag budt særligt
velkommen til de to nye deltagere: Asger J (Hovedservicerådsrepræsentant
fra Region Syd) og Randi P (Nordisk Delegeret)).
Ernst oplæste Formålserklæringen og 9. Koncept.

Ad Punkt 2) Præsentationsrunde
Deltagerne præsenterede sig og deltagerlisten og fortrolighedslisten gik rundt.

Ad Punkt 3) Referat
Det tilrettede og godkendte referat er lagt på Hjemmesiden.

Ad Punkt 4) Afbud/ Fravær
Der var afbud fra de to Internationale Delegerede, Sune H S og Ole K, som
deltog i World Service Meeting i Durban.

Ad Punkt 5) Rapport fra Daglig Ledelse
Susanne H oplyste, at der nu er ansøgere til både Formandsposten og
Viceformandsposten. Ansøgernes navne oplyses når ansøgningsfristen er
udløbet (31.12.18)
Rapporten blev taget til efterretning

Ad Punkt 6) HSR-forslag til SK2019 om KRIM-ordning
Der var bred enighed om, at formuleringen burde laves om, således at det
bliver mere præcist og letlæseligt.
Det blev gjort klart at det, der skal stemmes om, er hvorvidt der skal være
mulighed for, at de enkelte grupper kan oplyse til mødelisten, om de er villige
til at kvittere for, at en alkoholiker har deltaget i et møde. Det vil være helt op til
den enkelte gruppes gruppesamvittighed, om den ønsker at tilmelde sig på
mødelisten. Mødelisten er – og vil fortsat være – tilgængelig for alle – også for
Kriminalforsorgen.
Hele det historiske perspektiv kan udelades. Det skal blot fremgå, at det er
Kriminalforsorgen, der har henvendt sig for at få en ordning.
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Det blev overladt til Servicehåndbogsarbejdsgruppen at omformulere
Forslaget og derefter indsende det inden fristen for indsendelse af
forslag udløber.

Ad Punkt 7) Forslag til datoer til afholdelse af HSR-møder 2019
Charlotte T gjorde opmærksom på, at begge de Nordiske Delegerede vil
være forhindrede i at deltage den 6. april 2019, hvor der er Servicekonference
i både Norge og Sverige.
Datoerne blev godkendt

Ad Punkt 8) Ansøgning til Hovedservicerådet fra økonomiudvalget
a) Forslaget om at ændre ædruelighedskravet i Økonomiudvalget til 3 år
blev vedtaget
b) På nuværende tidspunkt er der angivet forskellige ædruelighedskrav i
udvalgene, spændende fra intet krav til 3 år. Efter en bred debat om det
hensigtsmæssige i dette – forskelligt ansvar i forskellige udvalg / vi skal
passe på de nye / mere overskueligt med samme ædruelighedskrav - blev
der foretaget en afstemning som viste 8 stemmer for en ensartet
ædruelighedslængde mens der var 6 imod. Da det ikke er 2/3 stemmer for,
Fortsætter udvalgene med de nuværende ædruelighedskrav, idet der
tilføjes: ”anbefales” ved kvalifikationer

Ad Punkt 9) Økonomi: mundtlig orientering ved Mogens B A
Indbetalinger af Hattepenge er pr 1. september 130.000 mindre end 1.
september 2017. Udgifterne er på niveau med 1. september 2017, så der er
grund til at håbe på, at vi opnår det budgetterede beløb for hele 2018 (minus
58.000).

Ad Punkt 10) Flytning af Hovedkontor
Det fremsendte tilbud fra Region Øst indeholder – fortsat - ikke oplysninger
om bemandingen. Der var enighed om, at det er usikkert, om den nuværende
bemanding i København (Kontor, Bogsalg, Produktion og Telefonvagt) vil / kan
flytte med. Endvidere er der ingen vareelevator i de indsendte forslag til ny
adresse. Af disse grunde er de foreliggende forslag ikke brugbare.
Der var en debat om behovet for at flytte Hovedkontoret. Der er dels det
økonomiske hensyn, dels det geografiske. På nuværende tidspunkt er ingen af
disse begrundelser tilstrækkelige til en så stor og radikal beslutning. Det blev
besluttet at
Hovedkontoret skal ikke flyttes på nuværende tidspunkt.
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Regionerne blev opfordret til at invitere Hovedservicerådet til at afholde
møderne ude i Regionerne

Ad Punkt 11) Anmodning om optagelse i Litteraturudvalget Pia
Pia A blev godkendt
Det blev oplyst, at Hovedservicerådet skal godkende medlemmer i udvalg,
selvom de er regionsvalgte. I disse tilfælde er arbejdsgangen: Region –
Sekretær – Udvalg til påtegnelse – Hovedservicerådet via Sekretæren.

Ad Punkt 12) Anmodning om optagelse i Servicehåndbogsarbejdsgruppen Keld
Keld F blev godkendt

Ad Punkt 13) Anmodning om optagelse i TEU Simon
Simon W blev godkendt

Ad Punkt 14) Rapport fra Nordisk Temamøde i Kirkenes
Fremover vil rapporter fra Nordiske Møder og Temamøder (og World Service
Meeting og European Service Meeting) blive behandlet sammen med de
almindelige rapporter til Hovedservicerådet.
Der var spørgsmål til de to strukturer i Finland. Den største af strukturerne
opstod først, og derfor er det den, der er godkendt i GSO (General Service
Office) – som kun godkender ét AA fra hvert land -. De to strukturer har selv
aftalt, at den GSO-godkendte struktur deltager i samarbejdet i World Service
Meetings og European Service Meetings, mens den anden – og mindste –
deltager i det Nordiske Samarbejde.
De to strukturer er dog ved at nærme sig hinanden.
Charlotte T gjorde opmærksom på, at Nordisk Møde i Danmark i september
2019 (sammen med Landsmødet) bør have temaet: Et uforandret budskab i
en foranderlig Verden.
Rapporten blev taget til efterretning

Ad Punkt 15) Rapporter fra udvalg med videre:
a. Box 334 udvalget
Der blev gjort opmærksom på, at man bør undlade at bruge forkortelser,
heller ikke fornavne
b. Landsdækkende Informationsudvalg
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Ernst U D gjorde opmærksom på, at der er fundet et nyt medlem fra
Region Øst. Der bliver fremsendt en ansøgning.
Morten R oplyste, at Region Syds webmaster gerne vil deltage i
udviklingen af den nye Hjemmeside, men at han på nuværende tidspunkt
ikke er parat til at træde ind som fuldgyldigt medlem af Landsdækkende
Informationsudvalg.
Regionens webmaster kan henvende sig til udvalget om at deltage som
observatør, først og fremmest i den gruppe, der arbejder med
Hjemmesiden.
Det blev påtalt, at det er uheldigt at bruge ’jeg’ form i rapporterne, da de
forventes at være fra hele udvalget.
c. Litteraturudvalget
Peter T oplyste, at udvalget mangler en repræsentant fra Region Syd
Det blev oplyst, at Kaj H er trådt ud af udvalget efter det seneste møde.
Der er fundet en ny repræsentant i Regionen, og Kaj H har stillet sig til
rådighed med henblik på at føre den nye ind i arbejdet i udvalget.
Det blev på forespørgsel oplyst, at ordet ’stormøde’ hentyder til, at også
arbejdsgrupperne deltog i mødet.
Det blev oplyst, at Sune H S tager kontakt til litteraturfolkene i GSO
(General Service Office) på World Service Meeting i Durban med henblik
på at få fremskyndet processen omkring godkendelse af Dr Bob and The
Good Oldtimers.
Svend H gjorde opmærksom på, at efternavnes forbogstav(er) skal være
de samme, som dem, der fremgår af Strukturhåndbogen.
d. Servicehåndbogsarbejdsgruppen
Ingen bemærkninger
e. Telefon og E-mail – TEU Udvalget
Det blev bemærket at Michael B J mangler at blive godkendt
f. Økonomiudvalget
Ingen bemærkninger
g. Servicekonferenceudvalget
Tobias D og Svend H vil arbejde sammen om at få rettet fejl i
efternavnene.
Tobias oplyste, at Michael Fe har trukket sig fra udvalget – og fra
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servicekonferencen 2019. Tobias gjorde rede for ændringer i udvalgets
sammensætning i den anledning.
På en forespørgsel fra Dorte S blev det godkendt, at
Servicehåndbogsarbejdsgruppen indsender deres bemærkninger til
Forslag til Servicekonferencen 2019 efter den normale deadline, og at
Sekretæren derefter eftersender dem til Hovedservicerådsmedlemmerne
h. Nordiske Delegerede
Ingen bemærkninger
i.

Internationale Delegerede
Ingen bemærkninger

Alle udvalgsrapporterne blev taget til efterretning med de nævnte
bemærkninger.

Ad Punkt 16) Rapporter fra Regionerne:
a. Region Midt
Dorthe BS gjorde opmærksom på, at det ved en fejl er en tidligere rapport,
der er skrevet på Dagsordenen. Der er dog intet nyt fra Regionen.
b. Region Nordjylland
Det omtalte temamøde tiltrak flere deltagere end der normalt er til
Regionsmøderne.
Næste ordinære Regionsmøde er den 3. december.
c. Region Nordsjælland
Ingen bemærkninger
d. Region Storkøbenhavn
Udtrykket ’med andre psykiske diagnoser’ blev påtalt. Der bør stå: ’med
psykiske diagnoser’.
e. Region Syd
Regionens Sekretær har meldt fra, men man regner med at finde en ny til
posten.
f. Region Øst
Ingen bemærkninger
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Alle regionsrapporter blev taget til efterretning med de anførte
bemærkninger

Ad Punkt 17) Eventuelt
Daglig Ledelse har fået en henvendelse fra et medlem om at lægge nogle film
med relation til AA på Hjemmesiden.
Der var bred enighed om ikke at godkende dette.
Svend H efterspurgte en mulighed for at se og kontrollere det, man har sendt
når der er sendt Forslag til Servicekonferencen ind til Databasen samt en
mulighed for at kunne indsende i Word format.
Mogens B A vil bringe ønsket videre og i den aktuelle situation sende
kvittering med kopi til forslagsstillerne

Under et punkt på Programmet for det udvidede Hovedservicerådsmøde
behandlede Hovedservicerådet Forslag og Workshopemner fra
Servicekonferencen 2018.
Der var enighed om, at emnet fremover bør behandles på første
Hovedservicerådsmøde efter Servicekonferencen.
De godkendte Forslag er alle effektueret.
Resultaterne af behandlingerne af de 3 Workshopemner blev fremlagt:
W02: Eventuel ny Ledelsesstruktur i Danmark. Der var mange indlæg. Langt
den overvejende del talte imod en sådan ændring (nedlæggelse af Daglig
Ledelse). Der var enighed blandt Hovedservicerådsmedlemmerne om, at
Hovedservicerådet ikke skal gå videre med at foreslå strukturændringer på
nuværende tidspunkt.
W03: Økonomisk ansvarlighed. De delegerede havde mange forslag til
anvendelse af et eventuelt overskud i de kommende år. Forslagene vil blive
behandlet i Økonomiudvalget.
W04: Hvordan får vi flere / alle grupper til at vælge en Grupperepræsentant.
Sekretæren vil vedhæfte de mange indlæg/ forslag i næste Servicenyt med
henblik på, at Regioner og Grupper kan arbejde videre med dem.

Ad Punkt 18) Oplæsning af Torontoerklæringen og vi slutter med Sindsrobønnen
Ernst U D oplæste Torontoerklæringen og vi sluttede med

SINDSROBØNNEN
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Mødedato:

Uge

Sidste frist for
rapporter og
forslag

2018:
17. november
8. december

46
49

27. oktober
Ingen rapporter

2019:
9. februar
6. april
27. - 28. april
1. juni
24. august
5. og 6. oktober: Udvidet HSR møde
9. november
7. december

6
14
17 - Servicekonference
22
34
40
45
49

19. januar
16. marts
30. december
11. maj
3. august
14. september
19. oktober
Ingen rapporter
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