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Servicekonferencen 2020
Workshop nr. 01

Behandling i arbejdskomite: Alle komiteer
Emnestiller: Anne Maj R.
Emne:
Kender jeg en mulig kandidat til Ikke-alkoholiker i Hovedservicerådet?
Indsenderens begrundelse for emnet:
Hvis vi hver især kigger os rundt i vores bekendtskabskreds, kender vi sikkert en.
Måske en fagperson der står overfor at gå på efterløn eller af anden grund har fået
tid til rådighed.
Vi leder efter et menneske med stor åbenhed og indsigt, åndeligt og socialt og
måske fysisk.
Det kunne være en medarbejder eller leder ved kommunens selvhjælp/frivillig-center.
Lægen
Sygeplejersken
Socialrådgiveren
En præst
En psykolog
En psykiater
En lærer
Eller...?
AA i USA/Canada har siden begyndelsen haft gavn af at have ikke-alkoholikere
tilknyttet. De kan stå frem og hjælpe med at formidle AA's løsning til offentligheden,
medierne og almindelige mennesker og naturligvis den lidende alkoholiker.
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Ikke-alkoholiker

Workshop nr. 01

Udfyldes først på Servicekonferencen
Komiteens noter til emnet:
FREMSYN:
Hvordan erhverver vi?
Har man for meget på arbejdsindsatsen i jobbeskrivelsen for personen?
Kan man få et opslag til kirker og præster, læger m.m.
Hvad er erfaringen fra tidligere kandidater?
Kan daglig ledelse og HSR præciserer udfordringen?
Kan de Nordiske og Internationale delegerede, inddrage erfaring fra andre lande?
SOLIDARITET:
Hvis vi hver især kigger os rundt i vores bekendtskabskreds, kender vi sikkert en.
Måske en fagperson der står overfor at gå på efterløn eller af anden grund har fået
tid til rådighed.
Vi leder efter et menneske med stor åbenhed og indsigt, åndeligt og socialt og
måske fysisk.
Det kunne være en medarbejder eller leder ved kommunens selvhjælp/frivillig-center.
Lægen
Sygeplejersken
Socialrådgiveren
En præst
En psykolog
En psykiater
En lærer
Eller...?
AA i USA/Canada har siden begyndelsen haft gavn af at have ikke-alkoholikere tilknyttet. De
kan stå frem og hjælpe med at formidle AA's løsning til offentligheden, medierne og
almindelige mennesker og naturligvis den lidende alkoholiker.
FÆLLESSKAB:
Komiteens noter til emnet:
Det guld værd.
Mangler arbejdsopgaver beskrevet.
Mangler infomationer
God ide. Med en anden tankegang.
OPLYSNING:
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Ingen bemærkninger

Workshop nr. 03
Behandling i arbejdskomite: Alle Komiteer
Emnestiller: Servicekonferenceudvalget (HSR)
Emne: Et uforandret budskab i en foranderlig verden.
Indsenderens begrundelse for emnet:
Temaet for årets Servicekonference.
På baggrund af mundtligt indlæg på konferencen.

Et uforandret budskab i en foranderlig verden

Workshop nr. 03

Udfyldes først på Servicekonferencen
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Komiteens noter til emnet:
FREMSYN:
At bringe budskabet videre til den som stadig lider.
Indbringe mere erfaring for udlandet gennem internet m.m.
Passe på AA og den arv vi har modtaget.
Er der nye metoder man kan benytte til at fremme budskabet. Hvordan skaffes flere
AAére som vil yde service for at fremme budskabet, skoler, hospitaler m.m.
Zoom har været en stor del
AA´s hjemmeside
Hvad med tv-spots uden personer, dog er det dyrt, hvor benyttes hattepengene
bedst?
Er vi gode til at uddele brochurer/stickers forskellige steder.
LIV arbejder på monitor indslag med tlf. nr. til AA
Hvordan finder vi de unge?
Region Nordjylland kommer fast på hospital, hvor de gennem tid har fået et godt
samarbejde, de har succes med at brede budskab.
SOLIDARITET:
Begrebet Zoom og AA møder holdt i Cyperspace vurderes at være blevet en
uundværlig del af AA, og ønskes bibeholdt, og ser gerne, at A Danmark lægger en
plan for denne del af service.
Overskriften for denne SK 2021 er rørende og bevægende for den enkelte AA´er, og
kernen i ædrueligheden.
FÆLLESSKAB:
Komiteens noter til emnet: Verdensbilledet har hastigt forandret sig i de sidste
15 år med blandt andet ankomst af især diverse sociale medier, såsom
facebook, instagram, twitter, tiktok. Der er en større mænge reklamer overalt
og mange tv-kanaler.
For at synliggøre vores budskab kunne man vælge at have et udvalg – eller
lægge det ind under LIV – Der har en facebook-side og en instagram-side, der
synliggør AA. Mange mennesker søger udelukkende på nettet efter
information, hvorfor det giver mening at AA er officielt repræsenter i disse
fora. Ikke, at der skal være tovejskommunikation ud over formidling af kontakt
til fællesskabetDet er ikke noget enkeltpersoner skal gøre, men det skal være i officielt AA
regi.
OPLYSNING:
Ingen bemærkninger
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Workshop nr. 05

Behandling i arbejdskomite: Alle Komiteer
Emnestiller: Region Midt
Emne:
Hvordan bliver den Delegerede bedre til at informere og medinddrage i sin Region
både før og efter Servicekonferencen?
Hvordan lever jeg op til min rolle og forpligtelser som delegeret og betroet tjener før
og efter Servicekonferencen?
Erfaringer fra Delegerede.
Erfaringer fra Regionerne.
Hvordan gør vi?
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Indsenderens begrundelse for emnet:
Servicehåndbogen s. 13:
Før Servicekonferencen: Diskutere programmet i sin region, med sin gruppe og sine
AA venner, således at han/hun kommer til Servicekonferencen godt forberedt
omkring emnerne og klar til at diskutere disse og herved tilgodese HELE
fællesskabet, Region og Gruppen med egne holdninger.
Tilbagemelding til Region/Grupperne fra Servicekonferencen.
Det er den delegerede opgave at rapportere Servicekonferencens konklusioner til
den Region, som valgte vedkommende og derfra videre til Regionens grupper.
I perioden mellem de to Servicekonferencer forventes det at den Delegerede aktivt
og vedholdende forfølger de mål, som er hensigten med Servicekonferencens
beslutninger.
Komiteens noter til emnet:
SOLIDARITET:
Materialet til SK skal være tilgængeligt i Hjemmegruppen, og skal danne grundlag for
et gruppesamvittighedsmøde, som er indkaldt til møde inden afrejse til SK.
En af gruppedeltager oplyste, at der igennem årene er oversat flere og mere AA
materiale, og forjener at få reklame ude i grupperne, ved bl.a. indkøb til grupperne.
Servicekonferencen skal overfor nye ….og gamle…tydeliggørelses at konfernecen er
et fælles landsdækkende gruppesamvittighedsmøde.

FÆLLESSKAB:
INGEN BEMÆRKNINGER
OPLYSNING:
Holde regionsmøder for at klæde delegerede på inden SK ( nogle beder en 4.års
delegeret om at komme og fortælle)
Prøve at tænke på fællesskab uden for AA
Lørdagsmøde om servicekonf for alle også ikke delegerede ca. 1 mdr. før SK og
efterfølgende ”afkonferering” til næste regionsmøde.
Være aktiv til møderne fx fortælle om SK under aa relaterede meddelelser.
Prøve at have en kontakt person e-mail adresse til alle grupperne.. Sende referat
ud??
Aktiv at opsøge andre møder rundt omkring og informerer om regionsarbejde og om
servicekonferencen
Blive en ILDSJÆL! OG selv leve op til de ord som står i Servicehåndbogen!
Kan vi få flere med i service, hvis vi kan give dem nogle konkrete opgaver?
Vi skal blive bedre til MARKEDSFØRING! Både SK og regionsarbejdet.
Gulerod: medbestemmelse!
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Gå hjem og fortæl om hvad der er sket på SK
Prøve at få flere med til service, muligvis ved at prikke til dem!
Der er forsøgt nyhedsbreve til de enkelte AA grupper i regionen – med vigende
succes!
Komme med konkrete oplysninger fx om hvad pengene i aa bliver brugt til mm.
Informere på zoom eller fb sider…
Noget af det vigtigste er at få nye med til regionsmøderne – for at vise dem hvad det
er!

Opgaver for Delegerede

Workshop nr. 05

Udfyldes først på Servicekonferencen
Komiteens noter til emnet:
FREMSYN:
Prøve at gøre det mere personligt, samt finde det som er interessant for gruppen, når
man kommer fra regions- eller servicekonference.
Benyt GSM møder til info, erfaringen viser at det giver en god gruppe.
Det er vigtigt at man stiller sig til rådighed for spørgsmål efterfølgende?
Vi tager ansvar.
Folder med de 12 koncepter med tegneserie kan benyttes for at gøre processerne
tydelig.
Vigtigt at grupperne forstår at det er dem som der arbejdes på, den omvendte
trekant.
Vigtighed at hvis AA Danmark skal bestå, skal der være service, og det sker kun hvis
der er nye kræfter og rotation her.
Service sponser og ansvar for at give det videre.
Formidlings bullet point til Holde det enkelt, kan vi få dem med hjem efter
konferencen. Måske kan det være i Regionens time den laves.
Finde indleder som kan speake om service til gruppen.
SOLIDARITET:
I region midt /Vejle har der været god dialog mellem socialrådgivere, social- og
sundhedassistenter og ædru alkoholikere, hvor AA har inviteret og opfordret til at
deltage i åbne AA møder.
Det er op til den enkeltes ansvar og åbne sind, at åbne øjnene for sygdommen
alkoholisme, og fortælle åbent om at AA rent faktisk gør aktive alkoholikere ædru, og
en varig ædruelighed.
Lægerne skal oplyses om deres medvirken og andel i alkohol behandling og nogle
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gange udsætning af mulig behandling. Procedurer for at komme i tale med læger
efterlyses.
En af gruppedeltagerne har aktivt gjort informationsarbejde på Zoom med
lægestuderende hertillands.
Der blev gjort opmærksom på, at AA bogshop har materiale til uddeling ved
lægebesøg,
FÆLLESSKAB:
INGEN BEMÆRKNINGER
OPLYSNING:

Workshop nr. 06

Behandling i arbejdskomite: Alle Komiteer
Emnestiller: Region Midtjylland
Emne:
Hvordan får vi vore læger i tale?
Hvilke nye tiltag kan gøres?
Hvad kan jeg selv gøre?

Indsenderens begrundelse for emnet:
Udbredelse og kendskab til AA og AA’s løsning

Kontakt til læger

Workshop nr. 06

Udfyldes først på Servicekonferencen
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Komiteens noter til emnet:
FREMSYN:
Prøve at gøre det mere personligt, samt finde det som er interessant for gruppen, når
man kommer fra regions- eller servicekonference.
Benyt GSM møder til info, erfaringen viser at det giver en god gruppe.
Det er vigtigt at man stiller sig til rådighed for spørgsmål efterfølgende?
Vi tager ansvar.
Folder med de 12 koncepter med tegneserie kan benyttes for at gøre processerne
tydelig.
Vigtigt at grupperne forstår at det er dem som der arbejdes på, den omvendte
trekant.
Vigtighed at hvis AA Danmark skal bestå, skal der være service, og det sker kun hvis
der er nye kræfter og rotation her.
Service sponser og ansvar for at give det videre.
Formidlings bullet point til Holde det enkelt, kan vi få dem med hjem efter
konferencen. Måske kan det være i Regionens time den laves.
Finde indleder som kan speake om service til gruppen.
SOLIDARITET:
I region midt /Vejle har der været god dialog mellem socialrådgivere, social- og
sundhedassistenter og ædru alkoholikere, hvor AA har inviteret og opfordret til at
deltage i åbne AA møder.
Det er op til den enkeltes ansvar og åbne sind, at åbne øjnene for sygdommen
alkoholisme, og fortælle åbent om at AA rent faktisk gør aktive alkoholikere ædru, og
en varig ædruelighed.
Lægerne skal oplyses om deres medvirken og andel i alkohol behandling og nogle
gange udsætning af mulig behandling. Procedurer for at komme i tale med læger
efterlyses.
En af gruppedeltagerne har aktivt gjort informationsarbejde på Zoom med
lægestuderende hertillands.
Der blev gjort opmærksom på, at AA bogshop har materiale til uddeling ved
lægebesøg,
FÆLLESSKAB:
INGEN BEMÆRKNINGER
OPLYSNING:
Der er behov for at opdatere vores nuværende kuverter til lægerne
Artikel skal vedlægges den nye kuvert!
Fortælle om et cochrane studie fra Harward medical school en oversigtsartikel om
AA´s resultater.
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