Hovedservicerådsmøde lørdag den 9. november 2019
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.

Kommissorium for Web - arbejdsgruppe (bilag 2)

7.

Regnskab 30.09.19 (bilag 3a) og Budgetudkast 2020 (bilag 3b) (særskilt)

8.

Ikke – alkoholiker i Hovedservicerådet (bilag 4)

9.

Litteratur i AA Danmark (bilag 5)

10.

Anmodning om oversættelse af ” The – Co-Founders og AA” (bilag 6)

11.

Forslag til ændringer i Strukturhåndbogen (bilag 7a og bilag 7b)

12.

Indstilling vedr. salgspris på. ”Dr Bob og de legendariske oldtimere” (bilag 8)

13.

Ansøgning om gulvbelægning på Hovedkontoret (bilag 9a)

14.

Suppleant for de Internationale Delegerede (bilag 9b)

15.

Anmodning om optagelse i Arbejdsgruppe – (Susanne H) (bilag 10a) (særskilt)

16.

Anmodning om godkendelse som korrekturlæser (Bent C) (bilag 10b) (særskilt)

17.

Rapporter fra udvalg med videre:
a. Box 334 udvalget (bilag 11)
b. Landsdækkende Informationsudvalg (bilag 13)
c. Hjemmeside – arbejdsgruppe (bilag 14)
d. Servicehåndbogsarbejdsgruppen (bilag 15)
e. Telefon og E-mail – TEU Udvalget (bilag 16)
f. Økonomiudvalget (bilag 17)
g. Servicekonferenceudvalget (bilag 18)
h. Nordiske delegerede (bilag 19)
i.

Internationale delegerede (bilag 20) (udsendes særskilt)
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18

Rapporter fra Regionerne:
a.

Region Midt (bilag 21)

b.

Region Nordjylland (bilag 22)

c.

Region Nordsjælland (bilag 23)

d.

Region Storkøbenhavn (bilag 24)

e.

Region Syd (bilag 25)

f.

Region Øst (bilag 26)

19
20

Eventuelt
Oplæsning af Ansvarlighedserklæringen og vi slutter med Sindsrobønnen

Mødedato:

7. december

Uge

49

Sidste frist for rapporter og forslag

Ingen rapporter og forslag

2020
1.februar

5

11. januar

28. marts

13

7. marts

6. juni

23

16. maj

29. august

35

8. august

7. november

45

18. oktober

5. december

49

Ingen rapporter og forslag

Servicekonference 2020 den 18. og 19. april
Ansøgninger og rapporter

52

29. december 2019

Tilmelding og betaling

11

14. marts 2020
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Bilag 1

Rapport fra Daglig Ledelse
til Hovedservicerådsmødet den 9. november

Vi havde møde i Daglig Ledelse den 7. oktober ,og der behandlede vi dels resultaterne fra
Hovedservicerådsmødet den 6. oktober og dels resultaterne af de øvrige punkter i det
udvidede Hovedservicerådsmøde.

Forslagene til Servicekonferencen 2020 fra Hovedservicerådet (punkt 8 og 9) er gjort færdige
og sendt til Sekretæren.
Vi talte om problemet med den sene indsending (og derfor manglende behandling i
Hovedservicerådet) af Rapporten til Europæisk Service Meeting. Det er sket før, og for at
undgå det i fremtiden vil Daglig Ledelse gerne (på et kommende Hovedservicerådsmøde)
foreslå, at
1) Der laves en skabelon med de faste oplysninger, med plads til ’hvad der er
sket siden sidst’
2) At det indføjes i Strukturhåndbogen, at selvom det er kutyme, at den sidst
valgte Delegerede skriver Rapporten, så er det et fælles ansvar for de 2
delegerede.
Debatten lørdag formiddag (om åben debat og Workshop I fra Servicekonferencen 2019) gav
ikke anledning til yderligere tiltag. Vi fik ikke talt yderligere om ikke-alkoholikeren på
Hovedservicerådsmødet, og derfor har vi taget et punkt med på Dagsordenen til dette
Hovedservicerådsmøde om dette emne.
Med hensyn til Gruppearbejdet lørdag eftermiddag om arbejdet med litteratur i fremtiden, har
vi prøvet at uddrage nogle konklusioner, som er fremstillet som punkter på Dagsordenen.

Med hensyn til Aktivitetskalenderen (søndag formiddag) er Svend H i gang med at tilrette
denne, hvorefter han sender den til AA Data (Niels) inden den sendes til godkendelse i
Hovedservicerådet.
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Efterfølgende havde vi møde med Kontorfunktionerne, og herfra kan nævnes:
1) Niels E J blev bedt om at ændre teksten på Hjemmesidens forside
vedrørende gruppernes tilmelding til KRIM ordningen. Der er nu 105 grupper,
der har tilmeldt sig ordningen.
2) Niels E J blev orienteret om konklusionerne omkring Aktivitetskalenderen
3) Der blev spurgt om status for lydindspilningerne. Ole P har adgang til et
lydstudie, men han har ikke selv lydteknisk kunnen. Ernst samler op på dem,
der melder sig ’med gode oplæserstemmer’. Indtil videre er der 3-4, der har
meldt sig. (Ole har senere oplyst, at han ikke har adgang til lydstudiet
alligevel)
4) Vi spurgte ind til beløbsstørrelsen på færdiggørelsen af Hjemmesiden. Niels
oplyste, at det nok bliver noget dyrere end de bevilgede 5.000 kr, men at de
40.000 kr (som blev oplyst på Hovedservicerådsmødet) kun bliver aktuelle,
hvis der fra start skal lægges film med mere ind.
5) Niels E J er ved at lave evalueringsskemaer til den kommende
Servicekonference. På forespørgsel fik han at vide, at det fortsat giver
mening at spørge om tilfredshed med bespisningen.
6) Internetadgangen kører nu 8 gange hurtigere end hidtil
7) På forespørgsel om behovet for flere personer til at vedligeholde Mødeliste
med mere blev der svaret, at ’det vil være at skyde gråspurve med kanoner’,
der er helt tjek på bemandingen.
8) Der er nye nøgler til Hoveddøren (nøglebrikkerne fungerer uændret)
9) Den eksisterende webshop er ’for gammel’, den bliver erstattet af en ny
(gratis), som blandt andet kan håndtere MP3 filer og som har bedre
sikkerhed.
10) Der blev solgt for 8000 kr litteratur på Landsmødet
11) Dr Bob og de Legendariske Oldtimers er formentlig klar til julesalget. Pris?

Charlotte T
Daglig Ledelse
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Bilag 2
Kommissorium for WEB-arbejdsgruppen

Oprettet år

-

Juli 2019

Formål:

-

Modernisering af AA’s hjemmeside

Arbejdsopgaver

-

Genbruge data i AA’s nuværende hjemmeside

-

Skitsering af designet
Udvikling af hjemmesidens opbygning og menu til det nye design
Skrive nye tekster, tilrette gamle
Igangsætte tiltag inden for video/lydklip/billeder/grafik
Søgemaskine optimering
Analysere web-trafikken
Samarbejde med professionel WP design- og WP-udvikler

Sammensætning

-

Formand

Næstformand
1 menigt medlem
HSR-repræsentant

Antal medl.

- 4

Kvalifikationer

- Kendskab til WEB-udvikling

Mødested

- Hovedservicekontoret i Thorsgade

Forv. antal møder

- 4-6 årligt

Nuværende medl.

- Formand :
-

Ane S (LIV)

Næstfmd.: Niels J (DATA)
Menig
: Lisbeth L (TEU)
HSR
: Peter T
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Bilag 3a og bilag 3b udsendes særskilt
Bilag 4
Ikke- alkoholiker i Hovedservicerådet.
Som anført i rapporten til sidste møde er der ikke kommet henvendelser på vores opslag om
posten som ikke alkoholiker. Måske skal vi gribe det helt anderledes an.
Måske skal vi alle, men først og fremmest Regionsrepræsentanterne kigge rundt i vores
nærområde og kontaktflade i øvrigt, om der er en egnet person
I forbindelse med deltagelsen i det Nordiske Samarbejde har vi prøvet at spørge ind til,
hvordan de andre nordiske lande har fundet deres ikke alkoholiker (’ven til AA’). Det er
MEGET svært at få et klart svar, og måske skal vi heller ikke nødvendigvis gøre lige som
dem.
Det mest klare svar har vi fået fra Norge, hvor Morten fra deres Hovedservicekontor
(’kontoransvarlige’) fortalte, at han havde været ude og adspurgt direkte (’headhuntet’). Det
var så 2 helt nye, en jurist og en psykiater. Især den sidste gjorde sig positivt gældende på
selve Sevicekonferencen (begge var helt nye her i 2019).
Den hidtidige ikke alkoholiker gik af her i 2019 efter 8 år. Hun er tidligere biskop, og der blev
givet udtryk for at hun havde ydet en stor indsats, men det fremgik ikke helt på hvilken måde.
Jeg fornemmer, at hun har været god til at formidle dels til det kirkelige miljø, men også mere
bredt til offentligheden.
Jeg kunne ikke få oplyst, hvordan hun blev valgt/udpeget.
Alderen på alle 3 er + 50

Men efter min mening synes det at stå klart, at den vi prøver at finde skal
1) Have en vis gennemslagskraft (uddannelse eller/ og kendt ansigt) samt en vis alder
og livserfaring
2) Vi skal ud og finde vedkommende selv (headhunte)
På vegne af Daglig Ledelse
Charlotte T
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Bilag 5
Daglig Ledelse har arbejdet videre med resultaterne fra lørdag eftermiddag i Middelfart (det
udvidede Hovedservicerådsmøde) og er kommet frem til det, der fremgår af bilaget. I bedes
være opmærksomme på, at det munder ud i 2 hovedspørgsmål:

1) Skal al udgivelse af litteratur godkendes på Servicekonferencen?
2) Skal vi have et Litteraturudvalg?

Litteratur i AA Danmark
Lørdag eftermiddag efter gruppearbejdet på det udvidede Hovedservicerådsmøde om
behandlingen af Litteratur i fremtiden var der tilsyneladende ikke konsensus om ret
meget. Og dog.
1) Godkendelse af forslag til oversættelse / udgivelse.
Her var der 2 af de 3 grupper, der kunne gå ind for at al litteratur skal godkendes på
Servicekonferencen.
Kommentar: Vi har al basis litteratur oversat og udgivet.
Selvom der kan komme nye, interessante tekster, så er det vigtigt at sikre sig, at de er
interessante for et flertal i Fællesskabet, og hvis de er det, sker der ikke noget ved at der
går lidt tid, før de godkendes til udgivelse.
Altså: ’Det er tilladt alle at oversætte, men hvis man vil have det udgivet som AA
litteratur, skal det godkendes på Servicekonferencen’
2) Der var konsensus om, at korrekturlæsning bør foregå ved selvstændige
korrekturlæsningsgrupper.
3) Gennemlæsning af lydfiler (’korrektur’ på lydfiler) bør ligeledes foregå ved
selvstændige lydkorrekturgrupper.
4)Holde øje med litteratur fra andre lande.
5) Koordinere oversættelser, revision og korrektur er en opgave for Daglig Ledelse (med
reference til Hovedservicerådet).
6) Ansøgning om copyright og godkendelse i GSO er en opgave for Sekretæren i
Hovedservicerådet.
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7)Tilretning og opdatering af eksisterende litteratur, så den harmonerer med eksisterende
Litteratur (eksempelvis Til Daglig Eftertanke).
Aktuelt: De eksisterende Litteraturarbejdsgrupper / de enkelte oversættere.

Daglig Ledelse har prøvet at uddrage nogle konklusioner, som vi håber, at vi kan blive
enige om, således at det kan fungere indtil der eventuelt dannes et nyt Litteraturudvalg:
1) Oversættelser følger den procedure der findes i dag:
a) Daglig Ledelse/ Sekretæren er bindeled til arbejdsgrupperne.
b) Sekretæren er bindeled til GSO i USA
c) Hovedservicerådet tager stilling til ny litteratur, der skal oversættes/udgives.
2) Nye tiltag fra Hovedservicerådet bør være:
a) Hovedservicerådet vedtager en ændring af beslutningsprocessen for, hvad der skal
oversættes/udgives, ved at overgive denne beslutningsret til Servicekonferencen. Dette
betyder, at
det er forslag der fremsendes til Servicekonferencen, der danner grundlag for ny
litteratur samt ændringer i eksisterende litteratur ved genoptryk.
b) Der nedsættes en arbejdsgruppe for korrekturlæsning og en gruppe til gennemlytning
af lydfiler.
c) Det overvejes om nogle af sekretærens opgaver burde være en fællesopgave for hele
Daglig Ledelse

3) Hvordan får vi eventuelt etableret et nyt Litteraturudvalg?
Som det fremgår af ovenstående kan opgaverne varetages fuldt betryggende på anden
måde end af et Litteraturudvalg.
Der har ikke været et reelt Litteraturudvalg i AA Danmark i mange år.
Det innovative/ opsøgende arbejde synes ikke at være så påkrævet som ved AA
Danmarks begyndelse.
Med dette for øje vil vi bede Hovedservicerådet om at tage stilling til, om der skal
dannes et Litteraturudvalg?

Hvis der skal dannes et Litteraturudvalg vil det kræve:
a) Udarbejdelse af et gennemtænkt kommissorium
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En væsentlig årsag til, at det ikke lykkedes sidste gang at etablere et udvalg var, at
udvalget var usikker på, hvad dets opgaver egentlig var.
De fremtidige opgaver kan omfatte: Holde øje med litteratur i andre lande, koordinere,
tilrette og opdatere, men først og fremmest koordinering af alle opgaver og diverse
arbejdsgrupper
Daglig Ledelse foreslår, at der udpeges en eller flere Regionsrepræsentanter, der eventuelt sammen med Servicehåndbogsarbejdsgruppen – udarbejder et Kommissorium.
b) Hvor finder vi medlemmerne til et udvalg?
Hvor mange og hvilke kvalifikationer vil afhænge af omfanget i kommissoriet
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Bilag 6
Til AA HSR Danmark
Fra Thygruppen
Vil HSR godkende at oversættelse og udgivelse af pamfletten ”The Co-founders of Alcoholics
Anonymous” iværksættes.
Vi mener, at pamfletten vil være af interesse for AA’ere i bred almindelighed. Herudover kan
det måske også være fremmende for et fremtidigt salg af Dr. Bobs og Bill W.s biografier, (når
de på et tidspunkt bliver klar til udgivelse på dansk).
I bekræftende fald vil vi gå i gang med arbejdet.
På thyboernes vegne
Morten Abildhauge
Pamfletten kan læses på adressen:
http://www.aa.org/assets/en_US/p-53_theCo-FoundersofAA.pdf
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Bilag 7a
Forslag Til Hovedservicerådet
Tilføjelse på s. 4 i Strukturhåndbogen i afsnittet om forventet antal møder, foreslåes at lægge et den
næst sidste lørdag i maj og et den sidste lørdag i oktober.

På vegne af Servicekonferenceudvalget

Anne Maj R.

Bilag 7b
Forslag til Hovedservicerådet
Tilføjelse til Strukturhåndbogen s. 3 i afsnittet om sammensætning at, den afgående
Servicekonferenceformand deltager i det nye Servicekonferenceudvalgs første møde, umiddelbart efter
Servicekonferencen.
På vegne af Servicekonferenceudvalget
Anne Maj R.
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Bilag 8
Til Hovedservicerådet
Økonomiudvalget behandlede på sit møde den 12. oktober 2019 spørgsmålet om pris på
bogen ”Dr. Bob og de legendariske oldtimere”.

Bogsalget havde sendt følgende forslag:
”Som nævnt på kontormødet 071019 vil vi prøve noget nyt, belært af
erfaringerne med AA bliver voksen som jo solgte dårligt i starten, nok fordi den
var for dyr. Vi foreslår et introduktions-tilbud på 150 kr.”
#
Økonomiudvalget drøftede det mulige salg og sammenholdt priserne med de øvrige
udgivelser i Bogsalget.
En oversigt viser, at der sælges flest bøger, når de lige er udkommet, senere aftager salget.
Derfor finder Økonomiudvalget at det er overflødigt at have et introduktions-tilbud.
De første 1.000 tryk af denne bog er dyrere på grund af udgifter til billeder og illustrationer.
Økonomiudvalget indstiller til Hovedservicerådet, at prisen fastsættes til 144 kroner +
moms = Salgspris på 180 kroner.

På Økonomiudvalgets vegne
14. oktober 2019
Svend H
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Bilag 9a
Til Hovedservicerådet
Eftersom det er vedtaget at Hovedservicekontoret fremover forbliver i Thorsgade,
fremsendes på vegne af funktionerne vedlagte tilbud på ny gulvbelægning.
Hovedservicerådet bedes bevillige beløbet, således arbejdet kan påbegyndes snarest.
Der vil som det fremgår af tilbuddet være mulighed for at udfører arbejdet af 3 omgange over
tid om nødvendigt.
MVH/
Mogens B.
Forretningsfører

Til Hovedservicerådet
Økonomiudvalget behandlede på sit møde den 12. oktober 2019 tilbud om ny gulvbelægning
i kontorerne.
Den samlede udgift vil kunne afholdes indenfor det økonomiske Reservemål, og der er derfor
ingen økonomisk hindring for at foretage denne nødvendige vedligeholdelse.
Økonomiudvalget indstiller at arbejdet sættes i gang.

På Økonomiudvalgets vegne
14. oktober 2019
Svend H
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Garant Brønshøj
Frederikssundvej 354
2700 Brønshøj

AA Anonyme Alkoholikere
Thorsgade 59, 3. sal.
2200 København N
Danmark

Telefon: 38 80 03 06
Telefax:
Mail: Broenshoej@garant.nu
www.garant.nu

Bank:
Reg. nr.:
Kontonr.:
CVR nr.:
IBAN:
SWIFT:

Danske Bank
3543
12523955
38693468

Side:
Dato:
Oprettet:
Lev. dato:
Betaling:

1 af 1
11-10-2019

Tilbud
Kundekonto: 2158210435
Vores ref.: Henrik Lund
Rekvisition: 2158T001390
Deres ref.:
Telefon: 35818531
Mobilnr.:
Mail:

Bemærkninger:

11-10-2019
10 dage netto

Vedr. Tilbud af 08-06-2018 samt bemærkninger i
tilbud. Linoleum dess Dove Blue 3053. Rum 1 =
Stort lokale - Rum 2 = Lille kontor - Rum 3 = Stort
kontor

Nummer

Beskrivelse

Antal Enhed Enhedspris

Beløb

Linoleum til rum nr. 1. Kr.52261,Linoleum til rum nr. 2. Kr.13536,Linoleum til rum nr. 3. Kr. 21202,-

999001

Opgave i rum 1-2-3

1,00 Stk

86.999,00

86.999,00

Aftagning og medtagning af gl. belægning
Spartling af undergulv
Slibning
Svejsning og tråd
Primer og spartelmasse samt lim
Sandlister og skinner
Montering af linoleun/lister og skinner

Forbehold for undergulvets beskaffenhed
Tomme og ryddet lokaler
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I alt DKK ekskl. moms 86.999,00

25% moms 21.749,75

I alt DKK inkl. moms

108.748,75

Bilag 9b
Idet vi henviser til Ole K’s mail (tilføjet sidst i bilaget) vil Daglig Ledelse anmode
Hovedservicerådet om at tage stilling til, om der kan udpeges en midlertidig Suppleant for
Internationale Delegerede med funktion frem til Servicekonferencen 2021.
I vores egen Servicehåndbog står der, at suppleanten skal vælges for 2 år samtidig med
valg af en international Delegeret.
I Retningslinjerne for de Internationale Delegerede (fra WSM) står der at både
Delegerede og Suppleanten skal vælges eller udpeges af Fællesskabet (=
Servicekonferencen) eller Hovedservicerådet.
(Hovedservicerådet udpegede for et par år siden en suppleant (Henrik R) til at tage af sted
sammen med Sune H S, da der kun var valgt en Delegeret.
Henrik fortalte bagefter, at de havde været lidt ‘utilfredse derovre’, men det var fordi han
allerede havde fungeret tiden ud som Delegeret).
Så altså: I forhold til de internationale delegerede kan vi udpege en suppleant
(Hovedservicerådet) og vi kan også vælge en på den kommende Servicekonference. Der
står også, at der bør være en suppleant.
Men ifølge vores egen Servicehåndbog kan vi først vælge en suppleant på SK 2021.
Spørgsmålet er vel så, hvad der – i denne sag - vejer tungest, vor egen eller den
internationale.
(Spørgsmålet er også, om vi ikke på længere sigt bør overveje at få teksten i vores
Servicehåndbog (og dermed Strukturhåndbog) ændret, således at det fremover pålægges
Hovedservicerådet at udpege en suppleant. Men det er ikke spørgsmålet i dag)
Og her er Ole K’s mail:
”Jeg må desværre melde afbud til de næste 2 HSR møder. Jeg har fået en ny tid til operation den 7.
november og 6 til 7 uger vil jeg være (mere) handicappet. For en sikkerheds skyld finder jeg det fornuftigt at
man på næste SK forsøger at finde en suppleant til de internationale delegerede. Forhåbentlig bliver det ikke
aktuelt men for en sikkerheds skyld. Jeg håber I får et godt møde.
Kærlig hilsen
Ole”
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Bilag 10a
Udsendes særskilt

Bilag 10b
Udsendes særskilt

Bilag 11
Hej Ernst
Tiden nærmer sig hvor HSR, skal en ny rapport fra udvalgene.
I box334-udvalget er der absolut intet sket siden sidst indsendte rapport blev indsendt. Vi har
kun modtaget et indlæg siden!!

Bilag 13
Jeg har intet nyt under solen :-)
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Bilag 14

Udvalgsrapport til

9. november 2019
Hovedservicerådsmøde den
WEB/hjemmeside arbejdsgruppen
For
Udvalg/Internationale
Delegerede:
Godkendte
Udvalgsmedlemmer
(der skal stadig sendes
anmodning om
indtrædelse særskilt):

Ane S, Niels J., Lisbeth L., Peter T

Afbud:
Øvrige deltagere:
Igangværende aktiviteter:

Forventes afsluttet:

Fornyelse af AA’s hjemmeside

2020

Aktiviteter siden sidst:
Der har ikke været afholdt møde i arbejdsgruppen siden sidste møde d. 19.9.19.
Næste møde afholdes i Thorsgade d. 7.11.19 kl. 16.00.
I den mellemliggende periode forsøges at engagere en designudvikler. Ane tager kontakt til
Tina (Reg. Nordjylland) og orienterer hende om processen m.h.p. at engagere hende til
Wordpress-arbejdet, som hun vil være yderst kvalificeret til.
Herudover forestår et ganske omfattende arbejde med at skrive søgemaskineoptimerede
tekster….
Planlægger at arbejde med:
Færdiggøre design
Tilpasse hjemmesidens arkitektur og menu det nye design
Skrive nye tekster, tilrette gamle
Producere lydklip/video/billeder/grafik
Udarbejde søgeordsanalyse
Eventuelt:

Dato: 16.10.2019

For
Udvalg/Delegerede:

Peter T
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Bilag 15

Udvalgsrapport til
Hovedservicerådsmøde den
For
Udvalg/Internationale
Delegerede:
Godkendte
Udvalgsmedlemmer
(der skal stadig sendes
anmodning om
indtrædelse særskilt):

09-11-19

Servicehåndbogsarbejdsgruppen
Stig J Formand.- Hovedservicerådsrepræsentant.
Bente F
Svend H
Peter Kej
Keld F Sekretær.

Afbud:
Øvrige deltagere:
Igangværende aktiviteter:
Løbende opdatering af Strukturhåndbogen.
Kontakt -og samarbejde med Telefon -og e-mailudvalget vedr.
Udarbejdelse af forslag til nyt Kommissorium for udvalget.

Forventes afsluttet:

Aktiviteter siden sidst:
Der har ikke været afholdt møde i Servicehåndbogsarbejdsgruppen siden sidst indsendte
rapport til Hovedservicerådsmøde 05-06 okt.

Planlægger at arbejde med:
Løbende opdatering af Strukturhåndbogen.
Eventuelt:

Dato:

For
Udvalg/Delegerede:

Keld F Sekretær
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Bilag 16

Udvalgsrapport til
Hovedservicerådsmøde den
For
TEU – Telefon- og Email Udvalget
Udvalg/Internationale
Delegerede:
Godkendte
Udvalgsmedlemmer
(der skal stadig sendes
anmodning om
indtrædelse særskilt):

9. november 2019

Formand:
Lisbeth L (rotation marts 2022)
Næstformand
Jens T*
Region Nordjylland:
Peter H.K.
Region Midtjylland:
Pia B.H.
Region Syd:
Jens T *
Region Øst:
Simon W
Region Storkøbenhavn: Lene T
Region Nordsjælland: Vibeke L.L.
HSR medlem
Ilias P.

*
Flere funktioner
Afbud:
Øvrige deltagere:

Vagtkoordinatorer:
Email vagten
Hjemmevagten
TEU Assistent

Igangværende aktiviteter:
Besvare opkald og svare på emails fra lidende alkoholikere,
forsøg på at rekruttere nye telefonvagter til hjemmevagten
(venteliste) og at få så mange kontaktpersoner i hele landet
som muligt

Lone Z
Agnete R
Jane P
Forventes afsluttet:

Aktiviteter siden sidst:
Fullrate – stabil telefondrift siden sidste rapport. Vi holder vejret, og håber denne tilstand er
permanent 
Siden sidst er der afholdt TEU møde i Middelfart – samme weekend som seneste HSR møde.
Vi havde et rigtig godt møde meget meget aktiv deltagelse. Dette har affødt en længere række
af efterfølgende mailkorrespondance mellem medlemmerne. I skrivende stund ser det ud til at
alle udfordringer nu har fundet et godt leje.
Flere af vores vagter klager over at vagttelefonerne kun ringer tre gange, før opkaldet afbrydes.
Vi har haft en forespørgsel hos FullRate, men det har ikke løst problemet. Undersøgelser pågår
stadig. (Dvs. vi afventer svar fra Forretningsfører, som har lovet at spørge videre ind til
problemstillingen hos Fullrate).
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Vi har intensive drøftelser i gang om den måde vi i dag registrerer kontaktpersoner. Den er ikke
hensigtsmæssig, og vi vil gerne have den ændret ( - så man kan dække flere postnumre, end
kun lige det, som man er bosiddende i). Foreløbig laves der en manuel afdækning af behovet,
men på sigt kan det betyde, at der skal laves en ny database – kun til TEU.
TEU’s kommisorium er blevet revideret og omskrevet af Jane P, Svend H og Keld F (formand
for Servicehåndbogs-arbejdsgruppen). Udkastet har været behandlet på TEU mødet, og dette
medførte en del rettelsesforslag. Næste skridt er at Jane og Lisbeth skal mødes med Svend og
Keld til drøftelse af disse ændringer – forslag om møde 7 november 2019.
Arbejdet omkring AA’s nye hjemmeside er i gang igen. Næste møde afholdes d. 7.9. - Lisbeth
deltager. Der henvises i øvrigt til rapporten fra dette udvalg for yderligere information.
Fra e-mailvagten:
Mailvagten har pt ingen ledige pladser.
Der er lige startet 3 nye vagten, der er yderligere 3 på venteliste.
Vagtgruppen har lavet et forslag til rotation, som har været præsenteret på TEU mødet. TEU er
generelt imod dette forslag, idet vi mener, at rotation kun er for udvalgsmedlemmer.
Mailvagten har efterfølgende valgt at lukke punktet uden yderlig aktion.
Planlægger at arbejde med:
Håndbog og Nyt om… udsendes næste gang i starten af Januar 2020.
FullRate - Vi skal undersøge hvad vores alternativer er, hvis det ikke skal være FullRate
fremadrettet.
TEU var repræsenteret på Landsmødet i Esbjerg med en bod. Pia H har lovet at indsende et
indlæg til Box 334, og fortælle om vores event. hvor vi kan fortælle om vores arbejde, og hvor vi
efterlyser kontaktpersoner fra hele landet.
Næste TEU udvalgsmøde er planlagt til afholdelse i København d. 7. marts 2020.
Næste TEU erfaringsudvekslingsmøde er fastsat til afholdelse d. 5.9.2020 i Middelfart.
Vi fortsætter arbejdet omkring AA’s nye hjemmeside.
…. og så vil vi selvfølgelig sørge for, at telefon vagterne er dækket og kører som de skal. Der vil
desuden være øget fokus på driften.

Eventuelt:
Intet at berette.
Dato: 19.10.2019

For
Udvalg/Delegerede:

Lisbeth L., formand
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Bilag 17

Udvalgsrapport til

9. november 2019
Hovedservicerådsmøde den
For Udvalg/Internationale
Økonomiudvalget - møde den 12. oktober 2019
Delegerede:
Jørn L
Ole K
Svend H (formand),

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

Ivan W (Repræsentant fra Hovedservicerådet)

Afbud:
Ole K
Øvrige deltagere:
Mogens B A (Forretningsfører)
Igangværende aktiviteter:

Forventes afsluttet:

Budgetopfølgning / økonomisk status

Løbende

Aktiviteter siden sidst:
- regnskab for 9 måneder af 2019 blev gennemgået og sammenholdt med budgettet.
- gennemgang og justering af forslag til Budget 2020
- tilbagemeldinger fra Regionsmøderne vedrørende eventuelle nye medlemmer af Udvalget
- drøftelse af muligheder for forbedringer af økonomien ved justeringer i servicearbejdet
- indstilling til Hovedservicerådet vedrørende pris for ”Dr. Bob og de legendariske oldtimere”
- forslag til Servicekonferencen vedrørende oversættelser af litteratur
- indstilling til Hovedservicerådet vedrørende udskiftning af gulvbelægning på kontorerne
Planlægger at arbejde med:
-

-

fortsat arbejde med at finde muligheder for at forøge indtægterne og / eller formindske
udgifterne. Tilbagemeldingerne fra Workshops på Servicekonferencen indgår i
overvejelserne
fortsat arbejde med at finde nye medlemmer til udvalget
eventuelle besøg i Regionerne
eventuelle opgaver fra Hovedservicerådet.

Eventuelt

Dato:
14. oktober 2019

For
Udvalg/Delegerede: Svend H
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Bilag 18

Udvalgsrapport til Hovedservicerådsmøde 9. November 2019
den
For Udvalg/Internationale
Servicekonferenceudvalget 2020
Delegerede:
Godkendte
Udvalgsmedlemmer
(der skal stadig sendes
anmodning om
indtrædelse særskilt):

Fungerende formand: Anne Maj R
Viceformand:
Øvrige medlemmer: Vibeke R, Anders R, Flemming St., Lone
B, Jesper M, Søren Je, Frank J, Michael O.
Suppleanter: Jørgen F-H, Anders Ar, Cathrin B, Adam D, Pia
Bh.
Viceformand for HSR, repræsentant for Daglig Ledelse: Dorte
S.

Afbud:
Øvrige deltagere:
Igangværende aktiviteter:

Forventes afsluttet:

Planlægning af Servicekonferencen 2020

17. April 2020

Aktiviteter siden sidst:
Der har ikke været afholdt møde siden sidst.
Der er blevet indsendt forslag til SK20 og til HSR
Den fungerende formand har deltaget ved sit første HSR møde og blev klogere!
Planlægger at arbejde med:
Vi har møde den 26.Okt. Hvor vi primært skal gennemgå de indkommende Forslag og
Workshops. Og vi skal have kigget på program og dagsorden.
Samt navngivning af komitéer og en fordeling af forslag og workshops i komitéerne.
Eventuelt:

Dato 17. Okt. 2019
:

For
Udvalg/Delegerede:

Anne Maj R.
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Bilag 19

Udvalgsrapport til
Hovedservicerådsmøde den
For
Nordisk Delegeret
Udvalg/Internationale
Delegerede:
Godkendte
Udvalgsmedlemmer
(der skal stadig sendes
anmodning om
indtrædelse særskilt):

9/11 2019

Charlotte T
Randi P

Afbud:
Øvrige deltagere:
Igangværende aktiviteter:

Forventes afsluttet:

Forbereder os til Temamøde i Sverige 16-17/11 2019
Vi afventer at høre nærmere derfra. Da der ingen Nordisk
Delegeret er i Sverige, er det de Internationale Delegeret der
afholder mødet.
Aktiviteter siden sidst:

Planlægger at arbejde med:

Eventuelt:

Dato: 12/10 2019

For
Udvalg/Delegerede:

Randi P
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Bilag 20
Udsendes særskilt

Bilag 21

Regionsrapport til Hovedservicerådsmøde
den
For Region:
midtjylland
Hovedservicerådsrepræsentanter:
Frank J (stedfortræder) Ivan W
Afholdte regionsmøder i
perioden:

1

Antal ugentlige AA-møder i
Regionen:

104

Hvor stor en procentandel af
grupperne var repræsenteret på
regionsmødet:
Udvalg nedsat af regionen:

25

Informations udvalg
Andre aktiviteter i regionen:
Regionsmøde afholdt d . 28/09 2019 i vejle. Vi ska ha valgt 3 delegeret til sk 2020 ved
regionsmødet i november

Næste møde:

23/11 2019
Eventuelt:

Dato:

17/10-2019

For
Regionen:

Midtjylland
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Regionsrapport til Hovedservicerådsmøde
den
For Region:
Nordjylland
Hovedservicerådsrepræsentanter:
Niels T
Afholdte regionsmøder i
perioden:

0

Antal ugentlige AA-møder i
Regionen:

40

Hvor stor en procentandel af
grupperne var repræsenteret på
regionsmødet:
Udvalg nedsat af regionen:

10

Andre aktiviteter i regionen:
Nyt møde i Østervrå søndag

Næste møde:
21/10-2019
Eventuelt:

Dato:

14/10-2019

For
Regionen:

Niels T
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Bilag 23
9. november 2019

Regionsrapport til Hovedservicerådsmøde
den
For Region:
Nordsjælland
Hovedservicerådsrepræsentanter:
Stig J og Peter T
Afholdte regionsmøder i
perioden:

Ingen

Antal ugentlige AA-møder i
Regionen:

32

Hvor stor en procentandel af
grupperne var repræsenteret på
regionsmødet:
Udvalg nedsat af regionen:

60 % på senest afholdte møde

Informationsudvalg
Speakerbank

Andre aktiviteter i regionen:
På kommende møde vil regionen drøfte, om vi er interesserede i at få besøg a en repræsentant
fra Økonomiudvalget.

Næste møde:
19. november 2019 kl. 19-21 i Grønnevang Kirke i Hillerød
Eventuelt:
-

Dato:

16.10.19

For
Regionen:

Peter T
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Bilag 24

Regionsrapport til Hovedservicerådsmøde
den
For Region:

09112019

Storkøbenhavn
Mick A. og Flemming S. (Dorthe?)

Hovedservicerådsrepræsentanter:
Afholdte regionsmøder i
perioden:

0

Antal ugentlige AA-møder i
Regionen:

120

Hvor stor en procentandel af
grupperne var repræsenteret på
regionsmødet:
Udvalg nedsat af regionen:

Intet møde

Det har jeg ikke fået styr på endnu og den er 0246, folk sover.
Andre aktiviteter i regionen:
Gruppen, som holder til i Ryesgade 107, ”Os Med Flere Titler” har arrangeret fødselsdagsfest.
Anledning er, at 107 og København ældste aktive møde, tirsdag kl. 20 samme adresse, fylder
45 år tirsdag 26/11.
Festen afholdes lørdag den 23/11 fra 17.45 – 23.59, med nykommermødet i midten.
Før mødet vil der være Open Mic, hvor AAèr kan optræde med sang, spil, digt, stand up, tryl
mv.
Efter mødet vil der være intimkoncert med musikeren Martin Buch.
Finanseres af 7. tradition….forhåbentlig!!!
Næste møde:
05112019
Eventuelt:

Dato:

22102019

For
Regionen:

Mick A.
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Regionsrapport til Hovedservicerådsmøde den
For Region:

15-10-19

Syd

Hovedservicerådsrepræsentanter:
Morten R og Asger J
0

Afholdte regionsmøder i
perioden:

Antal ugentlige AA-møder i
Regionen:

86

Hvor stor en procentandel af
grupperne var repræsenteret på
regionsmødet:
Udvalg nedsat af regionen:

Anslået 25%.

Andre aktiviteter i regionen

Næste møde:
Rettelse i fht. sidste rapport Næste regionsmøde er ikke 10. oktober men 10 november. Do er
det stadig i Tønder.
Regionsrådsmøder har været afholdt løbende, når rådet alligevel har mødtes i forbindelse med
andre aktiviteter i regionen.
Eventuelt:
Tak fra Region Syd for et dejligt og konstruktivt udvidet HSR-møde i forrige weekend.

Dato:

16-09-19

For Regionen:

Asger J
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Bilag 26

Regionsrapport til Hovedservicerådsmøde
den
For Region:

21/10/2019

Øst

Hovedservicerådsrepræsentanter: Lisa R
Ilias P
Afholdte regionsmøder i
perioden:

ingen

1
63
Hvor stor en procentandel af
grupperne var repræsenteret på
regionsmødet:
Udvalg nedsat af regionen:

25

Informationsudvalg
TEU-udvalg
Box334 udvalg
IT-udvalg
Strokturudvalg
Erfaringsgruppe

Andre aktiviteter i regionen:
Temadag 27/09/2019
Næste møde:16/11/2019

Eventuelt:

Dato:

21/10//2019

For
Regionen:

Ilias P
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