Referat fra Hovedservicerådsmøde
1.juni 2019
De Frivilliges Hus, Mølholmsvej 2,9000, Ålborg.
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
Formand for Hovedservicerådet
Sekretær for Hovedservicerådet
Servicekonferenceformand 2020
International delegeret
International delegeret
Nordisk delegeret
Nordisk delegeret
Forretningsfører

(stedfortræder)

Observatører:

Niels T
Claus D
Ivan W
Dorthe B S
Morten R
Afbud
Ilias P
Michael O
Hans M
Afbud
Peter T
Stig J
Charlotte T*
Ernst U D
Dorthe V.
Ole K.
Afbud
Randi P
Charlotte T*
Mogens B A

Ib B
Ole Kr
Morten A
Ole
Pia A
Bent L

Referent
Referent

Svend H
Susanne H

(* = repræsenterer flere funktioner)

Side 1 af 10
Referat fra Hovedservicerådsmødet den 1.juni 2019

Ad punkt 1. Velkommen
Ernst UD oplæste Formålserklæringen samt 6 Koncept. Bød velkommen,
specielt til nye Hovedservicerådsmedlemmer og observatører.
Ernst UD oplyste, at Susanne H var med i sin egenskab af vikar for
referent. Derudover anmodede Ernst Hovedservicerådet om at udpege
Susanne H som fast referent for Hovedservicerådet.
Hovedservicerådet godkendte udpegning af Susanne H
Ernst U D gjorde opmærksom på, at Observatører ingen tale- eller
stemmeret har.

Ad punkt 2. Præsentationsrunde
De tilstedeværende præsenterede sig samtidig med, at deltagerlisten og
Fortrolighedslisten blev sendt rundt.
Ad punkt 3. Referat
Referatet fra Hovedservicerådsmødet den 6.april 2019 er lagt på
hjemmesiden.

Ad punkt 4. Afbud/fravær


Tobias D (International delegeret)



Lisa R (Region Øst)



Mick A (Region Storkøbenhavn)



Asger J (Region Syd)

Ad punkt 5. Rapport fra Daglig Ledelse (bilag 1)
Charlotte T oplyste, at AA-Data er i gang opdatering af følsomme
persondata.
Der har været henvendelser vedrørende møder, der er på mødelisten,
men hvor der ingen møder er. Måske skal punktet Mødelisten igen sættes
på dagsordenen, så Hovedservicerådsmedlemmerne kan sikre, at
Regionernes mødeliste er korrekt.
Fordeling af Hovedservicerådsmedlemmer i Udvalgene tages op på
næste møde. Medlemmerne opfordres til at overveje hvilke Udvalg de
ønsker at deltage i.
Der blev efterlyst ideer til workshops til det udvidede
Hovedservicerådsmøde i oktober 2019.
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Ernst U D orienterede om forløbet vedrørende ”Alcohol and Me”.
Landsdækkende Informationsudvalg arbejder videre med videoen.
Rapporten blev godkendt.

Ad punkt 6. Servicekonferencen 2019: Hvad skal vi handle på? Hvordan gik det?
Forslag 02, 03, 05 og 09 er indført i Servicehåndbogen.
Kommissorium for Kassereren udarbejdes af
Servicehåndbogsarbejdsgruppen sammen med Forretningsføreren.
Daglig Ledelse har udarbejdet en skrivelse til samtlige Grupper
vedrørende KRIM-ordningen.
Brevet udsendes til Hovedservicerådsmedlemmerne sammen med
referatet. Eventuelle indsigelser sendes til Sekretæren for
Hovedservicerådet inden 7 dage fra modtagelsen.
Til forløbet af Servicekonferencen blev blandt andet nævnt:
•

God afvikling og stemning.

•

Stor tilfredshed med åben debat lørdag aften.

•

Hvordan fordeles 1.års delegerede i Komiteerne.

•

Ønske om at fortsætte i samme komite hvert år.

•

Enkelte efterlyste bedre forberedelse af de Delegerede.

•

Det er vigtigt, at de delegerede er bekendt med, at de skal stemme
om samtlige forslag.

•

Forslag om workshop til Servicekonferensen 2020, der omhandler
konferensens tema.

•

Det var stor enighed i beslutningerne.

Ad punkt 7: Michael F’s mail og indlæg til Box 334 og Daglig Ledelses svar
Hovedservicerådet tilsluttede sig den mail, som Daglig Ledelse
har sendt til Michael F med flere.
Desuden blev det anført, at ædruelighedskravet til det tidligere
Litteraturudvalg var 3 år i stedet for som anført 5 år. Artiklen kan opfattes
som om det alene er Bill W, der har skrevet bogen Anonyme Alkoholikere,
men historien fortæller, at bogen er skrevet af de første hundrede ædru
alkoholikere.
Hovedservicerådet besluttede, at Hans M orienterer Box 334udvalget.
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Ad punkt 8: Orientering om økonomi.
Mogens B A orienterede om økonomien. Der er en lille stigning i
Hattepenge og et lille fald i litteratursalg i forhold til samme periode sidste
år. På forespørgsel oplyste Mogens B A at der er begyndt at komme
beløb ind på det landsdækkende MobilePay nummer.

Ad punkt 9: Behandling af Forslag F 08 fra Servicekonferensen 2019.
Efter en drøftelse af forskellen mellem hvilke ideer, der kan opstå i
komitearbejdet og hvilke formuleringer et Workshopemne til en komite
kan indeholde, var der enighed om, at emnet naturligvis er indenfor
Traditionerne.
Ved afstemning var der 11 stemmer for at godkende forslaget og 0
stemmer imod, mens 2 undlod at stemme.
Forslaget blev godkendt og indsættes i Servicehåndbogen.

Ad punkt 10: Mail fra Mick A angående diskrimination.
Charlotte T orienterede om det brev Daglig Ledelse havde sendt til Mick
A.
Der var en længere debat, der viste at Hovedservicerådsmedlemmerne
var meget enige i at Daglig ledelse har handlet i overensstemmelse med
Traditionerne. Der blev blandt andet nævnt:
•

Hvad kan AA-Grupperne gøre fra at være inkluderende overfor
mindretalspersoner?

•

Uenigheder afgøres i Grupperne, eventuelt ved
Gruppesamvittighedsmøder.

•

Grupperne er selvstyrende hvorfor Hovedservicerådet ingen
mulighed for at blande sig i Gruppens anliggender.

Hovedservicerådet vedtog at fastholde den tidligere beslutning og
betragter herefter sagen som afsluttet.

Ad punkt 11: Forslag vedrørende priser på litteratur med videre.
Svend H redegjorde for det udsendte oplæg fra Økonomiudvalget og
foreslog at punktet vedrørende salg med rabat udsættes til vi har set,
hvordan salget går med 3. udgave. Indtil videre i for eksempel i 6
måneder, tilbydes både 3. og 4. udgave til samme, nye pris.
Efter en kort drøftelse vedtog Hovedservicerådet forslaget om priser
med ovennævnte ændring.
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Ad punkt 12: ”Vejledning om økonomi” på AA’s Hjemmeside
Svend H redegjorde for de ændringer Økonomiudvalget foreslår. Det
drejer sig om rettelse af oplysninger, så Vejledningen bliver i
overensstemmelse med de nuværende forhold. Herudover er der
foretaget enkelte ændringer af redaktionel art.
Hovedservicerådet godkendte den nye vejledning.

Ad punkt 13: Forslag til folder vedrørende Hattepenge
Svend H gennemgik det forslag til folder, der er udarbejdet af
Økonomiudvalget.
Der blev udtrykt tilfredshed med udformningen og efter en kort drøftelse
om selv indholdet, blev det foreslået at teksten vedrørende Regionens
regnskab flyttes til den side, hvor Regionen er omtalt og at der i
forbindelse med omtalen om yderligere oplysninger, tilføjes ”Vejledning
om Økonomi på hjemmesiden”.
Med de nævnte ændringer godkendte Hovedservicerådet pjecen.
Ad punkt 14: Grupper på elektroniske medier på AA Danmarks Hjemmeside
Ernst D oplyste, at udover det udsendte forslag fra Niels J, var der
indsendt et revideret forslag.
Svend H takkede for det grundige forarbejde, Niels har lavet, og
redegjorde for de ændringer, der var i det alternative forslag. Det drejede
sig om at fjerne to afsnit samt enkelte redaktionelle (sproglige) ændringer
samt rækkefølgen af afsnittene:
1. Afsnittet om at Gruppen skal tilhøre en Region. I forbindelse med
de nuværende internetgrupper, der er på Mødelisten, har det været
undersøgt, om der er mulighed for at tilslutte Gruppen til en
Region. Det har vist sig at være en umulig løsning.
2. Afsnittet om at det skal oplyses, hvem der er ejeren af domænet.
Det ville svare til, at der anmodes om, hvem der ejer de lokaler, der
afholdes AA-møder i ude i byerne.
En korte debat medførte følgende yderligere ændringer:
3. Afsnittet om Startpakke slettes.
4. ”skønner”, ændres til ”vurderer”.
5. ”Gruppeselvransagelse” ændres til ”Gruppesamvittighed”.
Hovedservicerådet godkendte det alternative forslag med nævnte
ændringer. Teksten udsendes sammen med dette referat.
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Ad punkt 15: Forslag om nedsættelse af udvalg om digital kommunikation
Charlotte T orienterede om baggrunden for forslaget. I forbindelse med
udformningen af den nye hjemmeside, er der tidligere aftalt et samarbejde
imellem flere udvalg, men i praksis er det en enkelt person, der er
kommet til at udføre al alt arbejdet, hvilket har betydet, at arbejdet har
ligget stille i en periode. Det er en stor opgave at pålægge en enkelt
person, og det er en anden måde at arbejde på, end det er normalt i AA.
Som i andre Arbejdsgrupper tilsluttes der et Hovedservicerådsmedlem.
Hovedservicerådet besluttede at der nedsættes en arbejdsgruppe
med Peter T som repræsentant for Hovedservicerådet.
Peter T sørger for snarest muligt at indkalde Ane S (Landsdækkende
Informationsudvalg), Lisbeth L (Telefon- og e-mailudvalget) samt Niels J
fra AA-data for at drøfte Arbejdsgruppens sammensætning, opgaver og
kommissorium til forelæggelse i Hovedservicerådet.

Ad punkt 16: Konceptet: A
Charlotte T oplyste, at Landsdækkende Informationsudvalg har udtrykt
ønske om at kunne anvende ideen ved Folkemødet på Bornholm i juni
måned.
Hovedservicerådet besluttede, at Daglig Ledelse drøfter og
færdiggør oversættelsen af den engelske tekst på Kontormødet
mandag den 3. juni 2019 og sørger for trykning.

Ad punkt 17: Forslag til mødedatoer i Hovedservicerådet i 2020
I forbindelse med datoerne for Hovedservicerådsmøderne i 2020 blev det
fremført, at mødet den 4. april 2020 falder sammen med begyndelsen af
Påskeferien. Denne dato ændres til 28. marts 2020.
Det blev foreslået, at der afholdes udvidet Hovedservicerådsmøde den 3.
- 4. oktober, såfremt økonomien tillader det.
Med disse ændringer blev datoerne godkendt (datoerne fremgår i
slutningen af dette referat).

Ad punkt 18: Forslag til nyt Kommissorium for Telefon- og E-mailudvalget
Charlotte T redegjorde for baggrunden for forslaget til kommissorium.
Det fremgik af en kort drøftelse, at der er tvivl om blandt andet rotation i
forbindelse med Sekretæren og at der mangler beskrivelse af de
regionsvalgte medlemmers opgaver.
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Dorte S oplyste, at oplysningerne om arbejdsopgaver for de regionsvalgte
medlemmer fremgår af ”Håndbog for Telefonvagter”.
Der var enighed om at ændre ”Sekretæren” til ”Kontoransvarlig” i
kommissoriet.
For at skabe bedre klarhed over arbejdsfordelingen i Udvalget, blev det
besluttet, at Telefon- og e-mailudvalget sammen med
Servicehåndbogsarbejdsgruppen udarbejdet nyt kommissorium.

Ad punkt 19: Anmodninger om optagelse i udvalg mv.
a. Jane P - Godkendt som Kontoransvarlig for Telefon- og emailudvalget. Rotation besluttes, når nyt kommissorium er godkendt af
Hovedservicerådet.
b. Claus D - Godkendt med rotation om 4 år, da det der reelt har været
deltagelse i Udvalget i et par år.
c. Søren F, Godkendt som korrekturlæser til ”Pass it on”.

Ad punkt 20: Rapporter fra udvalg med videre:

a. Box 334 udvalget
Hans M anmodede på Udvalgets vegne om at der kunne bringes
notitser på ”Opslagstavlen” i bladet om dødsfald, hvilket var blevet
påtalt på forrige Hovedservicerådsmøde.
Der blev fremført forskellige synspunkter, blandt andet at
Traditionerne taler om ”principper forud for personer”, og at det
ville være vanskeligt eller umuligt at sikre at alle næves, da det vil
være tilfældigt, hvem der modtager oplysningerne, når vi er
anonyme.
Det blev nævnt, at Hovedservicerådet ved møder flere gange har
mindet afdøde.
Hovedservicerådet fastholder at der ingen omtaler af
dødsfald bringes i Box-334. Hovedservicerådet kan ved
møderne mindes personer, der har, eller for nylig har haft,
direkte tilknytning til servicearbejdet.
b. Landsdækkende Informationsudvalg – Liv
Svend H henstillede til at det korrekte skema, der er på
hjemmesiden anvendes, og at felterne udfyldes korrekt.
Claus D tager det med til udvalget.
c. Servicehåndbogsarbejdsgruppen
Ingen bemærkninger.
Side 7 af 10
Referat fra Hovedservicerådsmødet den 1.juni 2019

d. Telefon og E-mail Udvalget (TEU)
e. Ingen bemærkninger.
f. Økonomiudvalget
Ingen bemærkninger.
g. Servicekonferenceudvalget
Dorthe V redegjorde for afviklingen af det første møde i Udvalget,
hvor der havde været stor entusiasme.
Det er planen, at der i løbet af året udarbejdes en beskrivelse af
arbejdsopgaverne, som kan videregives til den kommende
Servicekonferenceformand.
Der er enkelte ændringer til Programmet og Dagsordenen for at
tydeliggøre forløbet.
Udvalget har peget på Sune H-S som Ordstyrer til
Servicekonferencen 2020, selv om han tidligere har haft
funktionen nogle gange. Der har været rettet en forespørgsel til
Sune H-S, der er villig til at påtage sig posten.
Charlotte T fremførte, at det tidligere i en periode har fungeret
sådan, at den Servicekonferenceformand, der var afgået året før,
blev spurgt om at være Ordstyrer. Det ville også give den
pågældende en god måde at afslutte arbejdet i forbindelse med
Servicekonferencerne.
Svend H gjorde opmærksom på, at det er Sekretæren, der indgår
aftaler og at Servicekonferenceudvalget fastlægger Dagsorden
med videre sammen med Hovedservicerådet.
Servicekonferenceudvalget kan udelukkende indstille til
Hovedservicerådet.
Charlotte T oplyste, at repræsentanten fra Daglig Ledelse er
Dorte S som er fuldgyldigt medlem af Udvalget.
Hovedservicerådet besluttede, at Ernst U D kontakter Tobias
D, der var Servicekonferenceformand sidste år, for at høre,
om han vil være Ordstyrer.
Dorthe V oplyste, at næste møde i Servicekonferenceudvalget er
den 26. oktober 2019, når Forslag og Workshopemner foreligger.
h. Nordiske delegerede
Randi P oplyste, at der sammen med Charlotte T har været
afholdt møde med drøftelse af gennemførelse af Delegeretmøde i
forbindelse med Landsmøde / Nordisk møde. Desværre ser det på
nuværende tidspunkt ud til, at der kun kan komme få Delegerede
fra de øvrige nordiske lande.
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Charlotte T spurgte, om der er nogen der ved, hvorfor
Delegeretmødet er lagt sammen med Nordisk Møde.
Det er et spændende arbejde, men det lader til at interessen i de
øvrige nordiske lande er dalende, så tiden er nok inde til at drøfte,
om nogle af møderne bør slås sammen, så mødeaktiviteten kan
nedsættes.
Ernst U D foreslog at de Nordiske Delegerede kommer med et
oplæg om, hvordan vi kan bruge en eventuel Ikke-alkoholiker på
baggrund af de erfaringer, der er i de øvrige nordiske lande.
i.

Internationale delegerede
Ingen bemærkninger.

Ad punkt 21: Rapporter fra Rapporter fra Regionerne:

a. Region Midt
Ingen bemærkninger.
b. Region Nordjylland
Ingen bemærkninger.
c. Region Nordsjælland
Ingen bemærkninger.
d. Region Storkøbenhavn
Ingen rapport.
e. Region Syd
Ingen bemærkninger.
f. Region Øst
Ingen bemærkninger.
Ad punkt 22: Eventuelt
Ilias P nævnte et problem om en Gruppe, hvor Mødelederen i sin
indledning sagde ”Jeg er NN, jeg er Narkoman”. Der var enighed om, at
det er op til Gruppesamvittigheden at beslutte, hvordan møderne afvikles.
Michael O foreslog at Hovedservicerådet udarbejder forslag vedrørende
valg af Ordstyrer til Servicekonferencen for at undgå misforståelser.
Charlotte T svarede, at såfremt et sådant forslag skal besluttes, skal
forslaget indsendes, så det kan behandles på et møde i
Hovedservicerådet.
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Ad punkt 23: Oplæsning af Ansvarlighedserklæringen og vi slutter med Sindsrobønnen
Ernst UD oplæste Ansvarlighedserklæringen, og vi sluttede med

Sindsrobønnen
Mødet afsluttet kl.16.30

Hovedservicerådets mødedatoer:

Uge

Sidste frist for rapporter og
forslag til møderne

2019:
24. august
5. - 6. oktober -

34

3. august

40

14. september

45
49

19. oktober
Ingen rapporter og forslag

5
13
23
35
40
45
49

11. januar

Udvidet Hovedservicerådsmøde

9. november
7. december
2020:
1. februar
28. marts
6. juni
29. august
3.- 4. oktober - Udvidet Hovedservicerådsmøde
7. november
5. december

7. marts
16. maj
8. august
12. september
17. oktober
Ingen rapporter og forslag

Servicekonference 2020 18. - 19. april:

Forslag og Workshopemner
Ansøgninger og rapporter
Tilmelding og betaling

16
52
11

13. oktober 2019
31. december 2019
14. marts 2020
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