Hovedservicerådsmøde søndag den 10. oktober 2021
Brogaarden, Abelonelundvej 40, 5500 Middelfart

Klokken 11:00 – 16:30

Dagsorden:
1.

Velkommen

2.

Præsentationsrunde

3.

Referat:

4.

Afbud/fravær:

5.

Rapport fra Daglig Ledelse (bilag 1)

6.

Godkendelse af ’Vejledning om økonomi’ til Hjemmesiden (bilag 2) (særskilt)

7.

Skal der laves en tekst om rotation i Udvalgene i Strukturhåndbogen? (bilag 3)

8.

Forslag til SK 2021 forslag 10’s indarbejdelse i Strukturhåndbogen (bilag 4)

9.

Forslag til datoer for HSR møde i 2022 (bilag 5)

10.

Økonomiudvalgets fremtid (bilag 6)

11.

Forslag om justering af bogpriser (bilag 7)

12.

Ansøgning om rammebeløb til seminar fra Box 334 Udvalget (bilag 8)

13.

Forespørgsel fra Box 334 ang. formål og input til seminar (bilag 8 - sidste afsnit)

14.

Rapporter fra udvalg med videre:
a. Box 334 udvalget (bilag 11)
b. Hjemmeside – arbejdsgruppe (bilag 12)
c. Landsdækkende Informationsudvalg (bilag 13)
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 20a) (Bilag 20b og 20c – særskilt)
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15.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)

16.Eventuelt
17. Oplæsning af Ansvarlighedserklæringen og vi slutter med Sindsrobønnen
Mødedato:

9. november
7. december

Uge

45
49

Sidste frist for rapporter og forslag

19. oktober
Ingen rapporter og forslag

Side 2 af 29
Dagsorden for Hovedservicerådsmødet den 10. oktober 2021

Bilag 1

Rapport fra Daglig Ledelse til Hovedservicerådsmødet
den 10. oktober
Siden sidste Hovedservicerådsmøde har vi i skrivende stund holdt 1 møde i Daglig Ledelse.
Næste møde er den 4. oktober, hvor der efterfølgende er møde med Kontoret.

På dette møde planlagde vi programmet for det udvidede Hovedservicerådsmøde i denne
weekend (den 9. – 10. oktober).

Vi er blevet gjort opmærksomme på, at der mangler tekst om rotation for udvalgsmedlemmer.
Det har resulteret i et punkt på Dagsordenen vedrørende dette.
Vi har et forslag til datoer for Hovedservicerådsmøder i 2022, planlagt ud fra de terminer i
forbindelse med Servicekonferencen 2022, der blev vedtaget på det seneste
Hovedservicerådsmøde.
Med hensyn til de øvrige problemstillinger fra det seneste Hovedservicerådsmøde, har vi
bedt AA data om at fjerne henvisningerne til Regionernes kontonumre fra Hjemmesiden. Vi
er ved at søge en løsning for den Delegerede med et usædvanligt fornavn (fornavnets
forbogstav + fulde efternavn). Vi er sammen med Region Midtjylland ved at undersøge om
deres nyvalgte Regionsrepræsentant har været godkendt som Regionsrepræsentant
tidligere.

Vi har fået henvendelser om et behandlingssted – Søby Park – som på deres Hjemmeside
skulle angive, at de samarbejder med AA. Vi har ikke kunnet genfinde det, men regner med
at have det endeligt afklaret inden dette Hovedservicerådsmøde.
Ligeledes har vi fået en henvendelse om at et behandlingssted – NOVAVI – henviser til AA
via et samarbejde med DUT. Også det er vi ved at se nærmere på.

Tilretningen af Til Daglig Eftertanke er ved at være færdig. Forretningsføreren undersøger
om den skal godkendes i GSO – hvilket vi ikke regner med, at den skal, da det er en tilretning
og ikke en ny oversættelse-.
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Selvom vi stadig afventer godkendelse fra GSO til at anvende elektroniske medier til
oversatte tekster, vil vi begynde at undersøge mulighederne for at indlæse Store Bog. Jacky
S har muligvis forbindelse til et podcast studie. Der har meldt sig flere indlæsere.

Som meddelt i tidligere rapporter fungerer arbejdet på Kontoret støt og rolig – og det har i
allerhøjeste grad været medvirkende til, at AA Danmark er kommet godt igennem
coronakrisen. Imidlertid har Daglig Ledelse af flere grunde – men først og fremmest krisen –
ikke kunnet deltage optimalt i møder med Kontoret, og det har tilsyneladende medført at
Kontoret har fået det indtryk, at Daglig Ledelse og Hovedservicerådet ikke interesserer sig
for, hvad der foregår på Kontoret. Vi regner med at få afklaret problemerne på planlagt møde
med Kontoret den 4. oktober – og så aflægge rapport om det i forbindelse med den
mundtlige rapport på Hovedservicerådsmødet den 10. oktober.
På vegne af Daglig Ledelse
Charlotte T

Bilag 2
Udsendes særskilt

Bilag 3

Rotation i Udvalg??
Efter at teksten om Udvalg blev fjernet fra Servicehåndbogen på
Servicekonferencen 2021 (Forslag 15), er der ingen tekst om rotation for
udvalgsmedlemmer i nogle af vore Håndbøger.
Der er en tekst vedrørende rotation for Udvalgsformænd: ’For
udvalgsformænd gælder en rotationsperiode på maksimalt 4 år’
(Strukturhåndbogen side 25, 4. afsnit)

Hovedservicerådet bedes derfor tage stilling til, om der skal indføjes en ny tekst
om rotation for Udvalgsformænd og/ eller -medlemmer, og hvilke
rotationsprincipper, der i givet fald skal indføjes.

Før SK 2017 stod der i Servicehåndbogen følgende:
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Deltagelse i servicearbejdet er uden tidsbegrænsning, men for at sikre vor
servicefunktioner mod gammelmandsvælde, tidsbegrænses
medlemmernes deltagelse på bestemmende og beslutningstagende
poster:
For udvalgsformænd og enkeltpersoner tilknyttet Hovedservicerådet 4 år

På SK 2017 blev der vedtaget nye (og strammere) regler for rotation, idet
der vedtoges 6 års rotation for Udvalgsmedlemmer, dog således at
Udvalgsformænd skulle kunne sidde som Formænd i 4 år.

Spørgsmål:

1) Skal der ændres i funktionsperioden for Udvalgsformænd – evt indsættes
en tilføjelse om at man skal kunne være Formand i 4 år udover en periode
som udvalgsmedlem
2) Skal der indføjes en tekst vedrørende rotation for Udvalgsmedlemmer og i
givet fald skal den så
a) have den ’bløde’ formulering fra før 2017 ’Deltagelse i
servicearbejde er uden tidsbegrænsning’, evt tilføjet ’men der bør
tilstræbes en vis rotation, eventuelt fastlagt for det enkelte Udvalg
ad hoc’
eller
b) skal der være en fast tidsbegrænsning på ( f eks - som frem til
SK2021 - 6 år)
Daglig Ledelse
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Bilag 4
Litteraturarbejdsgrupper

Oprettet år

Formål med udvalget

2016:
Litteraturudvalget er midlertidigt nedlagt 9. februar 2019
Arbejdsgrupperne refererer direkte til Sekretæren for Hovedservicerådet

- at sørge for godkendelse af oversat litteratur
- at holde øje med, om der er litteratur fra andre lande, som AA Danmark
kunne have glæde af

- at koordinere igangværende projekter, som arbejdsgrupper og/eller
enkeltpersoner arbejder på
- at sikre, at AA-litteratur i form af lydbøger er indtalt i god
overensstemmelse med det originale manuskript
- at tage initiativer til at øge interessen for og kendskabet til litteraturen i
AA-regionerne

Arbejdsopgaver

- at foranstalte revision og opdatering af oversat litteratur
- Servicekonferencen beslutter, hvilken ny, trykt litteratur, der skal
oversættes og udgives af AA i Danmark (Servicekonferencen 2021).

- at være koordinerende organ for oversættelse, revision og
-

Arbejdsform

korrekturlæsning
at videresende materiale til godkendelse i General Service Office
(G.S.O.) i New York
at være med i processen vedrørende trykning af litteratur
at foreslå tilretninger af eksisterende litteratur på baggrund af tagne
beslutninger i Hovedservicerådet eller på Servicekonferencen
at foranstalte indtaling af AA-litteratur og gennemlytning heraf

Daglig Ledelse for Hovedservicerådet varetager ovennævnte og
fordeler opgaverne til Arbejdsgrupperne
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Arbejdsgruppernes medlemmer

Arbejdsgruppen Øst

Navn

Bente R
Birgit J
Michael F
Arbejdsgruppen Thy

Navn

Ole Kr
Morten A
Pia A
Søren F

Rotation

2022
2022
2022
Rotation

2022
2022
2022
Pass it on

Bilag 5

Forslag til datoer for Hovedservicerådsmøder 2022
Daglig Ledelse har – med udgangspunkt i de terminer, der blev vedtaget
på Hovedservicerådsmødet i august udarbejdet nedenstående forslag til møde
datoer i 2022
Terminer SK2022:

Forslag og WS 1.06
Ansøgninger personvalg: 01.08
Endelig Dagsorden (forslag og budget): 01.10
Regnskab og Budget: 01.10
Tilmelding: 01.10

SK:

november 2022

Datoer 2021:

9.-10./10 og 04.12

Forslag 2022:

29. januar 2022 (Forslag til SK fra HSR)
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23. april 2022 (møde med Udvalgene +
finpudsning af Forslag fra HSR til SK)

13. august 2022 (Behandling af forslag og WS +
møde i Nomineringsudvalg)

17. september 2022: (Endelig godkendelse af
Dagsorden, regnskab, budget samt rapport fra
HSR)

SK2022 november

10. december2022 (Behandling af SK

resultater)

(eventuelt udvidet møde i foråret 2023)

Bilag 6
18. oktober 2020
Til Hovedservicerådet:
Økonomiudvalget har på ny drøftet muligheden for at få flere medlemmer i Udvalget.
Desværre er der endnu ingen nye kommet med.
I den forbindelse blev rotationen gennemgået, og status for Økonomiudvalget i den
nærmeste fremtid ser således ud:
Svend H indtrådte i Økonomiudvalget i november 2012 og er formand fra maj 2017: Roterer
ud i maj 2021.
Jørn L indtrådte i Økonomiudvalget i juni 2017: Roterer ud i juni 2023.
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Ole K indtrådte i Økonomiudvalget i november 2017: Roterer ud i november 2023.
Det betyder, at fra maj 2021 er der kun 2 medlemmer af Udvalget + en repræsentant fra
Hovedservicerådet.
Vi vil derfor anmode Hovedservicerådet om at overveje, hvordan arbejdet fortsat kan udføres.

På vegne af Økonomiudvalget
Svend H, Formand

Bilag 7
Til Hovedservicerådet.

Økonomiudvalget har udarbejdet nedenstående notat vedrørende porto i forbindelse med
bogsalget:

Indtægten til portobetaling var i 2020 kroner 26.600. Portoen er et fastbeløb for
forsendelserne, undtagen hvor der er større indkøb (behandlingshjem), hvor portoen
pålægges som det faktiske beløb.
Dette betyder, at den enkelte lidende alkoholiker, der blot bestiller en enkelt bog, bliver
forholdsmæssigt pålagt en portoudgift, der forhøjer prisen væsentligt, imens de, der indkøber
flere bøger (Grupper) slipper forholdsvis billigere per enhed.
Vores primære formål er jo at bringe budskabet videre til den lidende alkoholiker, og her
anføres muligheder for at gøre det billigere at bestille en enkelt bog.
1. Opkrævning af porto bortfalder. Dette vil betyde en nedgang i indtjeningen på cirka
26.600 om året.
2. Bogpriserne justeres (som vedlagte oversigt), således at et provenu på 32.000
kroner opstår. Dette betyder at prisen på en enkelt bog justeres en smule, mens
der ved samtidig køb af mange bøger reelt sker en stigning i prisen (vil især betyde
noget for behandlingshjem).
3. Den nuværende ordning fastholdes således at der tillægges et fast beløb uanset
antallet af bøger (bortset fra behandlingshjem). Behandlingshjem er de eneste, der
modtager en faktura. Alle andre betaler forud.
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4. Portotaksterne lægges ind i bestillingssystemet, således at den faktiske porto kan
tillægges ved bestillingen

Vedlagt følger ”Notat vedrørende justering af bogpriser til økonomiudvalg”
Økonomiudvalget den 7. september 2021
Svend H

Bilag 8
ANSØGNING til HSR
om et rammebeløb på kr. 14.000 (ekskl. Transportudgifter) til afholdelse af et

BOX334-seminar i weekenden 6. - 7. november 2021.09.08

1. Normalt redaktionsmøde med opsætning etc. af december-udgaven
2. Drøftelse af fremtiden for BOX334









Bladets layout, for- og bagsider og ledsagetekst
Kriterier for godkendelse af indhold
Regionernes indholdssider, hvordan får vi materiale fra regionerne?
Hvordan får vi læserne / grupperne til at bidrage til bladets indhold?
Hvilke muligheder har vi for at få nationalt aktuelt AA artikelstof?
Skal vi organisere generel oversættelse af artikler fra andre landes AA-blade?
Markedsføring?

Kan der blive noget ud af at arbejde med tematisering af bladene i de kommende år:






Hvilke temaer kunne være aktuelle.
Hvordan får vi stof til temaerne
Kan redaktionen opdrive de nødvendige skribenter
Kan temaerne evt. suppleres med indlæg fra blade i andre lande
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Hvad synes vores læsere og har de ideer til forandringer?

Skal vi lave en brugerundersøgelse?

Da vi er et udvalg nedsat af HSR, vil det også være rart med en tilkendegivelse fra HSR,
om vi opfylder det formål vi er oprettet til at opfylde, og er der input, som HSR synes vi
skal have med i drøftelserne.

Med venlig hilsen
Preben
Formand BOX334-udvalget

9. september 2021
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Bilag 11

Udvalgsrapport til

D. 9. – 10. oktober 2021

Hovedservicerådsmøde den
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., Annemette Ø. og
Elisabeth T.C.

Afbud:

Niels J. og Elisabeth T.C

Øvrige deltagere:
Igangværende aktiviteter:

Forventes afsluttet:

Indsamling af bladstof
Opbygning af billede-database
Opbygning af idébank

Aldrig
Aldrig
Aldrig

Aktiviteter siden sidst:

Sædvanlige redaktions–og pakkemøder afholdt.
Okt.-nummeret er redigeret færdigt. Opsættes af Kirsten L. og
Annemette Ø.
Trykkes og udsendes ca. 1. okt. 2021
Maj-nummeret er sat på hjemmesiden
Planlægger at arbejde med:

Sædvanlige redaktions–og pakkemøder afholdes:
 Pakkemøde onsdag d 29.septemner2021
 Redaktionsmøde/seminar 6. - 7. november 2021
 Pakkemøde 1.december 2021
Eventuelt:
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Der er fremsendt en ansøgning om seminar 6. - 7. november 2021

Dato:

12.9 2021

For
Udvalg/Delegerede:

Niels J.

Bilag 12

Udvalgsrapport til

9./10. oktober 2021
Hovedservicerådsmøde den
For
Udvalg/Internationale
WEB/hjemmesidearbejdsgruppen
Delegerede:
Godkendte
Udvalgsmedlemmer
(der skal stadig sendes
anmodning om
indtrædelse særskilt):

Ane S, Niels J, Lisbeth L, Tina M og Peter T

Afbud:
Øvrige deltagere:
Igangværende aktiviteter:

Forventes afsluttet:

Tilpasse hjemmesidens arkitektur og menuer til det nye
Efterår/vinter 2021
design. Skrive og redigere tekster. Opspore egnede fotos
samt udarbejde lydklip/video/grafik. Udarbejde
søgeordsanalyse
Aktiviteter siden sidst:
Arbejdsgruppen har ikke afholdt møde siden seneste HSR-møde, idet vi var nødsaget til at
aflyse/udsætte planlagt møde 15.9.21 grundet flere afbud. Nyt møde endnu ikke fastlagt.
Således gensendes rapport vedr. HSR-mødet 28.8.21.
Arbejdsgruppen har afholdt 2 møder siden Servicekonferencen (hvor Ane S fremviste en lille
bid af den nye hjemmesides design og struktur). Gruppen har bl.a. berørt flg. emner:
- Skal AA på et tidspkt. have udviklet en særlig ”app”, der kan linkes til hjemmesiden?
- Mødesøgningsfunktionen i ny hjemmeside.
Planlægger at arbejde med:
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Analysere besøg på hjemmesiden og oprette/løse opgaver for, hvordan vi lykkes med at få de
forskellige målgrupper i tale.
Færdiggørelse af migreringen (omtrent 1:1) af hjemmesiden, som p.t. er rimeligt langt
fremskreden.
Overføre materiale fra nuv. hjemmeside til ny.
Eventuelt:
Nyt møde i arbejdsgruppen er 15. september. Vi håber på en lancering af ny hjemmeside inden
udgangen af 2021.

Dato: 15.9.2021

For
Udvalg/Delegerede:

Peter T

Bilag 13
Ingen rapport modtaget.

Bilag 15

Udvalgsrapport til

9-10 okt. 2021
Hovedservicerådsmøde den
For
Udvalg/Internationale
Servicehåndbogsarbejdsgruppen
Delegerede:
Godkendte
Udvalgsmedlemmer
(der skal stadig sendes
anmodning om
indtrædelse særskilt):

Svend H
Susanne H
Peter K
Stig J ------- Formand
Keld F------- Sekretær

Afbud:
Susanne H
Øvrige deltagere:
Igangværende aktiviteter:

Forventes afsluttet:
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Løbende ajourføring af Strukturhåndbog og Servicehåndbog

Aktiviteter siden sidst:
Materiale og korrespondance vedr. Kommissoriet for Telefon-og e-mail Udvalg, indsendt til
Hovedservicerådsmødet 28. aug. 2021
Møde afholdt 19-09-21. På mødet blev udkast til Strukturhåndbog aug. 2021, og 2. udgave af
Servicehåndbogen 2021, gennemgået og tilrettet.
Planlægger at arbejde med:
Næste møde i Servicehåndbogsudvalget afholdes 14. nov. 2021.

Eventuelt:

Dato: 19-09-21

For
Udvalg/Delegerede:

Keld F

Bilag 16

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

10.10.2021

Formand:
Lisbeth L (rotation marts 2022)
Næstformand
Jens T*
Region Nordjylland:
Peter Kr
Region Midtjylland:
ikke besat
Region Syd:
Jens T *
Region Øst:
Simon W
Region Storkøbenhavn: Lene T (stopper senest med årets udgang
– ingen afløser fundet endnu)
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Region Nordsjælland:
HSR medlem

Vibeke L
Ilias P

*
Flere funktioner
Afbud:
Øvrige deltagere:

Vagtkoordinatorer:
E-mail vagten
Telefonvagten

Lone Z
Linda M/Agnete R

TEU Assistent
Igangværende aktiviteter:
Besvare opkald og svare på emails fra lidende alkoholikere,
forsøge at rekruttere nye/nødvendige frivillige vagter til
telefonvagten (venteliste), og at få så mange kontaktpersoner
i hele landet som muligt

Jane P
Forventes afsluttet:

Aktiviteter siden sidst:
Det er nu endelig lykkedes for udvalget at finde en afløser for Agnete, som i mere end 7 år har
varetaget telefonvagt koordinationen. Agnete har gennem længere tid døjet med sygdom, og vi
har i udvalget ønsket at passe bedst muligt på Agnete. Lige nu er Linda M under oplæring som
vagtkoordinator gennem Agnete, og det tegner som et rigtig godt makkerskab.
Personligt vil jeg gerne takke Agnete for hendes kæmpestore indsats. TAK.
Samtidig vil jeg gerne byde Linda velkommen på ”holdet. Vi er meget glade for at du har sagt ja
til at prøve kræfter med denne post.
Der vil være en glidende overgang, hvor Linda vil stå som front, og hvor Agnete vil være med i
baggrunden. Jane P og jeg vil selvfølgelig også støtte Linda i de behov hun måtte have for
vores hjælp.
Kai P, som har fungeret som uofficiel bagvagt for Agnete fritages for dette hverv. Kai P er
sygemeldt, og vi ønsker ham en hurtig bedring. Et stort tak skal også lyde til Kai, for at tage
denne midlertidige post.
D. 10 september holdt vi det årlige Erfamøde for telefonvagter (efter 2 års pause). Som noget
nyt holdt vi mødet virtuelt via Zoom (med hjælp fra AA Data). Generelt må siges at det var et
godt møde med livlig deltagelse af ca 15 personer. Dog skal siges at den virtuelle mødeform er
meget anstrengende over de fem timer mødet tog, så vi vil lige overveje, om det skal være den
fremtidige mødeform.
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Relatel – vi er stadig tilfredse med den ydelse, vi får fra Relatel. Vi er i stand til at fejlsøge og
følge
Seneste håndbog og Nyt om… er udsendt i juli
Fra e-mailvagten:
Ingen udskiftning, vi er således 9 faste vagter og 1 fast vikar.
I Juni, Juli og August lå første gangshenvendelser på mellem 17 - 30 stk. pr. måned.
Den største del af henvendelserne er også her fra den lidende alkoholiker.
De handler mest om tvivlen om de drikker for meget og ønsket om hjælp til at stoppe/lære at
drikke normalt/nedsætte forbruget/ændre sit liv.
En del henvendelser drejer sig også om AA møder.
Nogle af dem er om, at deltage i møderne.
Andre er nogle, der vil ændre møde informationer.
Der er løbende mails fra udlændinge, som ønsker hjælp til at finde møder eller
kontaktpersoner.
Der er også henvendelser fra sagsbehandler, journalister og studerende (skriver
projektopgaver).
Tit har mailskriveren og mailvagten en kortere/længere korrespondance omkring emnet(flere
mails mellem de 2)
Vi gør tit brug af kontaktperson ordning, hvis mailskriveren ønsker dette.
Vi har Zoom møde i slutning af oktober.

Planlægger at arbejde med:
Koordinator for telefonvagterne skal oplære vores nyfundne afløser. Denne oplæring er i fuld
gang og skiftet er foretaget.
Vi fortsætter deltagelsen i arbejdet omkring AA’s nye hjemmeside. Der henvises til særskilt
rapport om dette fra arbejdsgruppen.
TEU’s næste udvalgsmøde afholdes i starten af oktober. Det vil være første møde i mere end et
år.
Næste Nyt om…. udsendes i starten af oktober.
…. og så vil vi selvfølgelig sørge for, at telefon og e-mail vagterne er dækket og kører som de
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skal.

Eventuelt:
Intet at berette.
Dato: 18.09.2021

For
Udvalg/Delegerede:

For TEU/Lisbeth L., formand

Bilag 17

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

Ole K
Ivan W
Svend H (formand),

Afbud:

Ingen

10. oktober 2021

Hovedservicerådsrepræsentant: Ubesat

Øvrige deltagere:
Mogens B A (Forretningsfører)
Igangværende aktiviteter:

Forventes afsluttet:

Bugetopfølgning / økonomisk status
Arbejde med at finde muligheder for at forøge indtægterne og
/ eller formindske udgifterne

Løbende

Aktiviteter siden sidst:
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- der har ingen udvalgsmøder været afholdt siden seneste rapport
- Hovedservicerådet har godkendt Ivan W som medlem af udvalget
- notat vedrørende porto er sendt til Hovedservicerådet

Planlægger at arbejde med:
-

ideer til styrkelse af interessen for budgettet
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 opgaver fra Hovedservicerådet.

Eventuelt

Dato:
8. september 2021

For
Udvalg/Delegerede: Svend H

Bilag 18

Udvalgsrapport til

9.-10. Oktober 2021
Hovedservicerådsmøde den
For
Udvalg/Internationale
Servicekonferenceudvalg
Delegerede:
Godkendte
Udvalgsmedlemmer
(der skal stadig sendes
anmodning om
indtrædelse særskilt):

Lone B, Erik H, Adam D, P…… G, Anders R, Jørgen F-H, Cathrin
B, Trine R H
Suppleanter: Finn Sv, Niels P, Betty K, Hanne Th
Daglig ledelse: Dorte S
SK viceformand: Anders R
SK formand Vibeke R

Side 19 af 29
Dagsorden for Hovedservicerådsmødet den 10. oktober 2021

Afbud:
Varigt forfald: P…… G
I stedet er Niels P. trådt til som sekretær i komitéen Fællesskab
Øvrige deltagere:
Data: Niels & Ole
Igangværende aktiviteter:

Forventes afsluttet:

Aktiviteter siden sidst:
Afholdt møde 11. September:
-

Evaluering af SK 2021
Idéer til SK 2022

-

Ny møde dato: 5. Marts 2022

Planlægger at arbejde med:
-

Dagsorden og Program for SK 2022
Forslag til ordstyrer
Evt. indkomne forslag

Eventuelt:

Dato: 18.09.2021

For
Udvalg/Delegerede:

Vibeke R
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Bilag 19

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

10.10.2021

Randi P
Morten R

Afbud:
Øvrige deltagere:
Igangværende aktiviteter:
Prøver få digitalt møde med de øvrige Nordiske lande.
Sveriges international delegeret er tovholder på det.

Forventes afsluttet:

Aktiviteter siden sidst:
Sveriges international delegeret er ved finde dato for digitalt møde.
Der er kommet invitation til Finlands servicekonference den 22.-24 oktober.

Planlægger at arbejde med:
Forberede deltagelse i Finlands servicekonference.
Fortsætte med få samarbejdet mellem de Nordiske delegerede til at fungere igen

Eventuelt:

Dato: 19.09.2021

For

Randi P og Morten R
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Bilag 20a

Udvalgsrapport til

9/10 - 2021
Hovedservicerådsmøde den
For
Udvalg/Internationale
Internationale delegerede
Delegerede:
Godkendte
Udvalgsmedlemmer
(der skal stadig sendes
anmodning om
indtrædelse særskilt):

Tobias D.
Asger J.
Suppleant: Svend H.

Afbud:
Øvrige deltagere:
Igangværende aktiviteter:

Forventes afsluttet:

Har lavet rapport til ESM 2021 der skal godkendes på dette
HSR møde (vedlagt som bilag)
Holder test møder digitalt for at sørge for at teknikken
fungerer optimalt til ESM 2021.
Aktiviteter siden sidst:
Asger J. er blevet valgt ind på SK 2021. Og Svend H. valgt ind som suppleant på samme tid.
Dermed er vi fuldt besat.
Det er blevet besluttet at ESM 2021 (med temaet: Love and Service) skal afholdes virtuelt og
dermed ikke i York.
Planlægger at arbejde med:

Deltage i ESM 2021 i weekenden 22 – 24. oktober.

Eventuelt:
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Dato: 19/10 - 2021

For
Udvalg/Delegerede:

Tobias D.

Bilag 20b
(Særskilt)

Bilag 20b
(Særskilt)

Bilag 21

Regionsrapport til Hovedservicerådsmøde

9 -10 Oktober

den
For Region:
Midtjylland
Hovedservicerådsrepræsentanter:
Carsten N
Afholdte regionsmøder i
perioden:

2x online
1x fysisk

Antal ugentlige AA-møder i
Regionen:

105

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

Ca. 25 %
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Andre aktiviteter i regionen:
Regionsmøde Online Torsdag 13/4 - 2021- samt Online Torsdag 1/7 - 2021 + Fysisk 21/8 2021.
Kriseregionsrådsmøde 14/6 - 2021 (beholder Formand + Næstformand)
Servicekonferencen afholdt 12-13 Juni (dejligt)
Møde i Informationsudvalget 28/1 - 2021 - 8/4 – 2021 samt 12/8 - 2021

Næste møde:

Eventuelt:

Dato:

11/9 - 2021

For
Regionen:

Carsten N

Bilag 22
Der er intet at rapportere ud over at vi arbejder på højtryk med at blive klar til Landsmødet.
Men når næste HSR møde afholdes er Landsmødet overstået.
Jeg kan beklageligvis stadig ikke downloade rapporterne så derfor svarer jeg på den her
måde
Mvh Niels
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Bilag 23
9/10 oktober 2021

Regionsrapport til Hovedservicerådsmøde
den
For Region:

Nordsjælland

Hovedservicerådsrepræsentanter:

Stig J og Peter T

Afholdte regionsmøder i
perioden:

24. august 2021

Antal ugentlige AA-møder i
Regionen:

32

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

25%

Informationsudvalg (RIV)
Speakerbank
Andre aktiviteter i regionen:
Der blev valgt ny formand : Lisbet G. samt ny sekretær: Jeppe L.
Der oprettes en fortrolighedsliste på hvert møde med de grupperepræsentanter, der ønsker at
stå opført på listen med mail og/eller tlf. nummer. Listen sendes ud med referatet til
grupperepræsentanterne.

Fast pkt. på kommende regionsmøder bliver ”Landsmøde 2022”, som Reg. N. skal afholde i
september 2022.
Næste møde:
9. november 2021
Eventuelt:

Dato:

13-09-21

For
Regionen:

Stig J.
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Bilag 24

Regionsrapport til Hovedservicerådsmøde

9-10 Oktober

den
For Region:
Hovedservicerådsrepræsentanter:

Storkøbenhavn
Flemming S og Elizabeth E

Afholdte regionsmøder i perioden:
97. regionsmøde afholdt 16.9.2021
Antal ugentlige AA-møder i
Regionen:

Ca 120

Hvor stor en procentandel af
10%
grupperne var repræsenteret på
regionsmødet:
Udvalg nedsat af regionen:
Udvalg til revision af regionshåndbogen – arbejdet pågår og forventes færdig til næste møde
29.11.2021
Arbejdsgruppe for forstyrrende elementer i AA – Gruppen har ikke afholdt noget møde
siden sidst.
Status på gruppens hjemmeside – Gruppen afventer den færdige regionshåndbog.
LIV – Intet møde siden sidst
TEU – intet møde og ingen rapport – Da regionen ikke har en repræsentant i udvalget – har
Mick A tilkendegivet at indgå i gruppen og sender ansøgning til næste møde.

Andre aktiviteter i regionen:
-

For nogle år siden lukkede det 40 år gamle bøsse/lesbiske møde ned. Vi har fået flere
henvendelser om der afholdes møder med dette særpræg. Oplever i også et behov for at
starte et nyt møde med betegnelsen LGBTQIA+ i AA Storkøbenhavn og vil i tage snakken
med tilbage i jeres grupper og høre om de oplever det samme behov? Tilbagemeldinger
ønskes til næste regionsmøde.

Der bliver foreslået et åbent hus. Der er flere der nævner at vi har åbent hus. Alle AA’ere er
velkomne. Der bliver foreslået at vi hver især tager en ”wingman” med. En i vores kreds
som kunne have glæde af at komme hertil.
Næste møde:
-

29.11.2021
Eventuelt:
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Sekretær søges. Kvalifikationer og arbejdsbeskrivelse i henhold til regionshåndbogen:
Laust melder sit kandidatur og sender en ansøgning der vil være os i hænde inden næste
regionsmøde.
Dato:

For
Regionen:

Bilag 25

Regionsrapport til Hovedservicerådsmøde
den
For Region:

8.-9. oktober

Syd

Hovedservicerådsrepræsentanter:
Asger, Leif
Afholdte regionsmøder i
perioden:

12. september på Fanø

Antal ugentlige AA-møder i
Regionen:

87

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

Ca. 25

Andre aktiviteter i regionen:

Næste møde:
7. november i Tønder
Eventuelt:
Ny kasserer: Elly (Tønder)
Ny revisor: Niels P (Varde)
Dato:

17/9 2021

For
Regionen:

Leif
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Bilag 26
Regionsrapport til Hovedservicerådsmøde

19/09 2021

den
For Region:

Øst

Hovedservicerådsrepræsentant Lisa R
Ilias P
er:
Afholdte regionsmøder i
perioden:

63

Antal ugentlige AA-møder i
Regionen:

27

Hvor stor en procentandel af
grupperne var repræsenteret
på regionsmødet:

27

Udvalg nedsat af regionen:
Informationsudvalg
TEU-udvalg
IT-udvalg

Andre aktiviteter i regionen:
Møns folkemøde 20 og 21 August
Holbæk Sundhedsdag 21 Agust
Ringsted-natten 03 Sept
Roskilde sundhedsdag 03 Sept

Næste møde:
06/11/2021

Eventuelt
Må det svære sige at vi i regionen opliver en stor fald af deltagelse af gruppe repræsentanter og det er
maget bekymrende også nå jeg ser mig omkring til møder ser jeg at det er mange som er der ikke se ud at
folk har vænner sig til zoom møder og har glemte alt om ansvar og forpligtelse

Dato: 19/09/2021

For Regionen: Ilias P
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