Hovedservicerådsmøde lørdag den 4. december 2021
Thorsgade 59, 2200 København N
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Forslag ang. deltagelse af repræsentant fra udvalg på HSR møderne (bilag 7)

12.
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Rapporter fra udvalg med videre:
a. Box 334 udvalget (bilag 11)
b. Hjemmeside – arbejdsgruppe (bilag 12)
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d. Servicehåndbogsarbejdsgruppen (bilag 15)
e. Telefon og E-mail – TEU Udvalget (bilag 16)
f. Økonomiudvalget (bilag 17)
g. Servicekonferenceudvalget (bilag 18)
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Internationale delegerede (bilag 20)
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Region Midt (bilag 21)
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Region Nordjylland (bilag 22)
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Region Nordsjælland (bilag 23)
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Region Storkøbenhavn (bilag 24)
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Region Syd (bilag 25)

f.

Region Øst (bilag 26)

18.Eventuelt
19. Oplæsning af Ansvarlighedserklæringen og vi slutter med Sindsrobønnen
Hovedservicerådets
mødedatoer:

Emner

Uge

Sidste frist for
rapporter og
forslag til møderne

2022:
29. januar

Forslag til Servicekonferencen fra
Hovedservicerådet

4

8. januar

23. april

Møde med Udvalgene + finpudsning af
Forslag fra Hovedservicerådet til
Servicekonferencen)

16

2. april

13. august

Behandling af forslag og WS + møde i
Nomineringsudvalg

32

23. juli

17. september

Endelig godkendelse af
Dagsorden, regnskab, budget samt
rapport fra Hovedservicerådet

37

27. august

10. december

Behandling af Servicekonferencens
resultater

49

19. november

Servicekonference 19. - 20. november 2022

Bilag 1

Rapport fra Daglig Ledelse til Hovedservicerådsmødet den 4. december
2021

Siden det udvidede Hovedservicerådsmøde i oktober har vi holdt et møde i
Daglig Ledelse
På dette møde behandlede vi de opgaver, der var udløst af det udvidede
Hovedservicerådsmøde, idet der blandt andet er udarbejdet en tekst til en
Workshop til Servicekonferencen 2022 vedrørende upassende adfærd i
forbindelse med AA møder. Ligeledes med henblik på Servicekonference
2022, har vi bedt Servicehåndbogsarbejdsgruppen om at udarbejde et
Forslag vedrørende ændring i sammensætningen af
Servicekonferenceudvalget (at den afgåede Servicekonferenceformand
bliver medlem af udvalget). Vi har endvidere anmodet
Servicehåndbogsarbejdsgruppen om at udarbejde tekst til
Strukturhåndbogen vedrørende invitation af repræsentanter fra udvalg og
arbejdsgrupper, samt at udarbejde et forslag til Hovedservicerådet om et
passende sted at indsætte teksten om godkendelse af ny litteratur (Forslag
10 fra Servicekonferencen 2021) i Servicehåndbogen. Og endelig har vi
bedt Servicehåndbogsarbejdsgruppen om at indarbejde ny tekst i
Strukturhåndbogen vedrørende rotation i Udvalg.
Der bliver sendt materiale vedrørende økonomien ud til grupperne, vi har
bedt LiV om at se på Lægekuverten, og vi indhenter oplysning fra
Internetgrupperne vedrørende behov og ønsker for indarbejdelse i AA
Danmarks struktur.
Vi har opfordret de Nordiske Delegerede til at indsende en rapport, der
beskriver den aktuelle status for det nordiske samarbejde, samt bedt dem
begge møde til dette Hovedservicerådsmøde. Imidlertid har Morten R nu
meldt helt fra som Nordisk Delegeret og Randi P er sygemeldt. Vi håber, at
den skriftlige rapport vil kunne bringe Hovedservicerådet ajour.

Til Daglig Eftertanke er nu færdig, Mogens B A og Ernst U D har læst
korrektur (de har begge sendt anmodning om godkendelse til
korrekturlæsning til dette Hovedservicerådsmøde). Bogen skulle kunne
ligge klar i Bogshoppen inden jul.
Vi har fået godkendelse til at udgive vore oversatte bøger på CD rom,
Mogens B A skal have en internet samtale med David R fra New York for
at få godkendelse til MP3 også. Vi har sendt Pass it On over til
godkendelse – og i samme ’hug’ bedt om godkendelse til også at indtale
den på MP3.
Forberedelserne til indlæsning af lydbøger er genoptaget, vi undersøger
muligheder for lydstudie, samt muligheder for at optage stemmeprøver.
Lars B er stoppet som arkivar, indtil videre varetager Forretningsføreren
opgaven, men der bør søges efter en ny arkivar.

De nye bogpriser træder i kraft fra 1.1.2022, Grupperne orienteres om det i
Servicenyt (og Bogslaget holder lukket mellem Jul og Nytår)

På det efterfølgende Kontormøde blev det blandt andet oplyst at
Mødelisten er opdateret (og at der er flere om opgaven), den er lagt på
den nye Hjemmeside.

Næste møde i Daglig Ledelse er den 6, december, hvor vi efterfølgende
deltager i personalemødet på Kontoret.
Charlotte T
Daglig Ledelse
Bilag 2
Vedlagt

Bilag 3
Vedlagt

Bilag 4
Citat fra referatet af Formødet den 09.10.21:
”Workshops (01,03,05 og 06) (Bilag A2) fra Servicekonferencen 2021. Er der grundlag for Forslag til
en kommende Servicekonference eller andre tiltag?
Workshop 1: Kender jeg en mulig kandidat til Ikke-alkoholiker i Hovedservicerådet?
Der blev udtrykt bekymring vedrørende de krav, der stilles til en Ikke-alkoholiker i
kommissoriet.
Konklusion: Hovedservicerådet gennemgår kommissoriet

Bilag 5

Workshop til SK 2022

Overskrift:

Takling af uønsket adfærd

Emnestiller:

Hovedservicerådet

Emne:
Hvordan takler vi dels voldelige medlemmer, dels medlemmer, der dyrker
det 13. trin (seksuel chikane/ udnyttelse). Kunne der laves en vejledning

Begrundelse
På Servicekonferencen 2021 og på efterfølgende udvidet
Hovedservicerådsmøde er emnet blevet drøftet

Deltagerne bedes udveksle erfaringer, både med hensyn til problemets omfang og eventuelle
løsningsmodeller.

Ideer til en eventuel vejledning under hensyntagen til Gruppernes selvbestemmelse

Økonomiske konsekvenser

Bilag:

Bilag 6
Udkast til forslag til Servicekonferencen 2022
Forslagsstiller: Hovedservicerådet

Tilføjelse til ”Servicekonferenceudvalget” (side 11 i Servicehåndbogen)

Forslag:
Efter Servicekonferenceformanden indsættes: ”- den afgåede Servicekonferenceformand”

Begrundelse:
Den afgåede Servicekonferenceformand er medvirkende til at erfaringerne viderebringes til det nye
udvalg.

Bilag 7
Forslag til Hovedservicerådet:
Forslag vedrørende deltagelse af repræsentant fra udvalg på
Hovedservicerådsmøderne.
Strukturhåndbogens side 26 ”Generelle arbejdsopgaver” ændres, så afsnittet:
”En repræsentant for hvert udvalg deltager i Hovedservicerådsmøderne uden
stemmeret 1 gang årligt forud for Servicekonferencen medmindre andet aftales”.
Slettes.
Ny tekst:
”En repræsentant for hvert Udvalg inviteres med til Hovedservicerådsmøderne uden
stemmeret og med taleret, når det drejer sig om eget område.
Normalt deltager der ingen repræsentanter fra Hovedservicerådet i udvalgsarbejdet”.
Hvis teksten godkendes, slettes Følgende:



Hele side 14 i Strukturhåndbogen: ”Hovedservicerådsmedlemmer i Udvalg og
Arbejdsgrupper”.
5. afsnit på side 25: For Hovedservicerådsrepræsentanter i i udvalgene gælder
reglerne om rotation i Hovedservicerådet.

Bilag 8
Forslag til placering af tekst i Servicehåndbogen. Tekst vedrørende forslag 10 - godkendt på
Servicekonferencen: ”Servicekonferencen beslutter hvilken ny, trykt litteratur, der skal
oversættes og udgives af AA i Danmark”
Teksten indsættes i Servicehåndbogens side 4 (2. side af ”Servicekonferencens
opgaver) som nyt afsnit før: ”Tilmelding til Servicekonferencen ….”
”Servicekonferencen beslutter, hvilken ny, trykt litteratur, der skal oversættes og
udgives af AA i Danmark. Eventuelle forslag indsendes til

Hovedservicerådet efter fristerne for Forslag og Workshops”.
Der var i Arbejdsgruppen enighed om at foreslå, at der udgives en 3. udgave af

Servicehåndbogen 2021, når ændringen er indført i den.

Bilag 9
Vedlagt

Bilag 10a
Vedlagt

Bilag 10b
Vedlagt

Bilag 11

Udvalgsrapport til Hovedservicerådsmøde den

D. 4. december 2021

For Udvalg

Box334-uddvalget

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

Preben H. H. (formand), Niels J.
(næstformand), Carl Martin C., Annemette
Ø. og Elisabeth T.C.

Afbud:

Kirsten L.

Øvrige deltagere:

Kirsten L. og Ole P.

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, og Weekend seminar.
December-nummeret er redigeret færdigt. Og opsættes af Annemette Ø.
Trykkes og udsendes 1. december 2021
Planlægger at arbejde med:

Sædvanlige redaktions–og pakkemøder afholdes:
• Pakkemøde onsdag d 1. december 2021
• Redaktionsmøde d. 8. januar 2022
• Pakkemøde 26. januar 2022
Eventuelt:

Udvalget har afholdt et meget succesfuldt seminar 6.-7. november 2021. De følgende sider
er et fyldestgørende referat for de to dage på Fyn.

Dato:

11.11. 2021

For Udvalg/Delegerede:

Niels J.

Referat • BOX334 - SEMINAR på Fjelsted Skov • 6. - 7. november
2021

Deltagere:

Elizabeth • Annemette • Carl Martin • Niels • Ole •
Preben

Det velfungerende og aktive udvalg i Box334 holdt et inspirerende og givende seminar
på Fyn.

1. Bladets layout • for-og bagsider og ledsagetekst
I brev til samtlige grupper vedlægger vi en skrivelse, hvor vi bl.a. opfordrer medlemmer til at
melde sig til at ta’ billeder til forsiderne og skrive en AA-relateret ledsagetekst. Carl Martin
fortsætter indtil videre.
2. Kriterier for godkendelse af indhold
Udvalget lever op til, hvad der er skrevet i strukturhåndbogen
3. Regionernes indholdssider - hvordan får vi materiale fra regionerne?
Kontakte regionernes info-udvalg for at få noget at vide om, hvad der sker f.eks. Betty i Region
Midt
(Preben) og Ane i LIV.

4. Hvordan får vi læserne/grupperne til at bidrage til bladets indhold?
Den bedste måde er at ”prikke” til en, som man mener kan skrive om et eller andet i bladet prikker alle i udvalget til en, har vi pludselig 7 artikler!

5. Hvilke muligheder har vi for at få nationalt aktuelt AA artikelstof ?

Finder vi en interessant artikel i et blad, avis eller… så vil vi ikke være afvisende.

6. Skal vi organisere generel oversættelse af artikler fra andre landes AA-blade?
Her blev konklusionen, at det skal vi ikke, idet vi er mest interesserede i danske artikler;
men vi modtager gerne oversatte artikler fra f.eks. Grapevine.

7. Markedsføring?
Vi får god markedsføring bl.a. på www, nyt fra AA, på møder, i regioner etc.

8. Hvordan kommer HSR ind i billedet?
Vi vil gerne have en gang imellem ha’ et eller andet fra HSR, som vi kan bringe videre i bladet
Hvad sker der i AA Danmark? Hvordan ser fremtiden ud i AA Danmark?
9. Anmeldelser
Anmelde ikke kun bøgerne men også de mange foldere, som er tilgængelige i Bogshoppen.
10. Tematisering
Det blev et stort punkt, hvor der kom mange forskellige emner på bordet f.eks.
Den første ferie
Hvordan hjælper vi nykommeren?
Den første højtid
Sindsro
Taknemmelighed
Vrede
Etc.
Vi vil bringe en teaser i det første nummer i 2022, hvor vi skriver lidt om, at i næste udgave er
temaet f.eks.:
Hvordan forbliver jeg ædru?
Kom med indlæg om dette.

11. BOX 334 i fremtiden
Er det trykte medie på vej ud? Er den digitale version løsningen? Vi er klar
over problematikken - men foreløbig lægges den forrige udgave af BOX 334 på nettet. Vi
har hele tiden fokus på, om der skal laves abonnement på BOX 334 i digital udgave
kombineret med den trykte udgave - men foreløbig fortsætter vi med den trykte udgave!
Konklusion
seminaret:

på

Det blev fantastiske godt 24 timer, hvor vi kom hele vejen rundt og fandt ud af, at vi
er:
Et fantastisk velfungerende og meget aktivt udvalg, der er interesserede i at lave et
fantastisk blad til mødet mellem møderne.
Tak for
seminar.

et

dejligt
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Bilag 12

Udvalgsrapport til

4. december 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 Mai K og Peter T

Afbud:
Øvrige deltagere:
Igangværende aktiviteter:

Forventes afsluttet:

Tilpasse hjemmesidens arkitektur og menuer til det nye
Efterår/vinter 2021/2022
design. Skrive og redigere tekster. Opspore egnede fotos
samt udarbejde lydklip/video/grafik. Udarbejde
søgeordsanalyse
Aktiviteter siden sidst:
Gruppen har afholdt møde d. 20.10.21.
Gruppen har bl.a. berørt og arbejdet med flg. emner:
- Skal AA på et tidspkt. have udviklet en særlig ”app”, der kan linkes til hjemmesiden?
- Mødesøgningsfunktionen i ny hjemmeside.
- Google Analytics og Google Search Control
- “AA og Pressen” -et pkt./tema hjemmesiden generelt mangler. Dette bliver der nu rådet
bod på!
Planlægger at arbejde med:
Fortsætte analyse af 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.
Arbejde med plug in’s.
Eventuelt:
Nyt møde i arbejdsgruppen er 17. november 2021.
Dato: 4.12.2021

For
Udvalg/Delegerede:

Peter T
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Bilag 13
Hej Ernst �
Der er ikke nyt fra liv denne gang. Vi har først møde d. 5. december
Hav et godt hsrmøde
Knus fra Ane
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Bilag 15
04-12-2021

Udvalgsrapport til

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

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

Afbud:
Susanne H.

Peter Kej.

Øvrige deltagere:
Igangværende aktiviteter:
Løbende ajourføring af Servicehåndbogen og
Strukturhåndbogen.
Drøftelser af forslag til Servicekonferencen, og emner til
Workshop.

Forventes afsluttet:

Aktiviteter siden sidst:
Møde afholdt 14. nov.2021
Ændringer, i forbindelse med flytning af servicekonferencen, er rettet i Servicehåndbogen og
Strukturhåndbogen. I Strukturhåndbogen er der, på grundlag af oplysninger fra Hovedservicerådet, foretaget ajourføring af navne.
Udarbejdet forslag til ændringer i Servicehåndbogen og Strukturhåndbogen.
Udarbejdet forslag til Hovedservicerådet, til forslag til Servicekonferencen, vedrørende afgåede
Servicekonferenceformands deltagelse i Servicekonferenceudvalget
Alle forslag er indsendt til hovedservicerådet.- sammen med revideret Strukturhåndbog.
Planlægger at arbejde med:

Eventuelt:
.
Dato: 14-11-21

For
Udvalg/Delegerede:

Keld F
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Bilag 16

Udvalgsrapport til

04.12.2021

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

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)
Region Nordsjælland: Vibeke L
HSR medlem
Ilias P

*
Afbud:

Øvrige deltagere:

Flere funktioner
Til seneste TEU møde 24.10.2021 var der afbud fra Region
Nordjylland, Region Midtjylland og Region Nordsjælland.
Vagtkoordinatorer:
E-mail vagten
Telefonvagten

Lone Z
Linda M (primær)
Agnete R (stedfortræder)

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:
Endnu en gang er det en fornøjelse at kunne meddelen, at AA’s telefonvagt kører rigtig fint.
Linda M. som er ny vagtkoordinator klarer jobbet rigtig godt, og hun får perfekt hjælp fra både
stedfortræder og assistent. Alle vagter er dækket ind, og vi har en venteliste med potentielle
vagter. Ventelisten er blevet lidt mindre over de sidste par måneder, da vi har haft en del
udskiftninger, så vi efterlyser lidt flere personer til denne. Men for nu er vi ok dækket ind.
Vi har været nødt til at investere i ti nye telefoner, da der er opstået akut mangel på disse til nye
vagter. Begrundelsen for dette, er at vi ikke får telefoner retur fra vagter, som afgår ved døden,
og vi oplever desværre også, at afgående vagters telefoner, som de returnerer med posten,
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forsvinder på mystisk vis . Der pågår dialog mellem HSK kontorfunktionen og TEU for at finde
en god løsning på det sidste problem.
Sidst i oktober holdt vi et godt og givtigt TEU møde. Her blev der bl.a. diskuteret GDPR,
frivillighed i udvalget (og i AA generelt) og nye muligheder for at nedbringe udvalgets
omkostninger (da vi jo ved vi er det ”dyreste” udvalg i AA  - på grund af vores telefoner og
licenser).
Seneste håndbog og Nyt om… er udsendt i starten af oktober.
Fra e-mailvagten:
Ingen udskiftning, vi er således 9 faste vagter og 1 fast vikar.
I september og oktober lå førstegangs henvendelser på mellem 30 og 36 stk. pr. måned. Den
største del af henvendelserne er 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 også henvendelser fra sagsbehandler, journalister og studerende (skriver
projektopgaver). Vi gør brug af LIV til disse.
Tit har mailskriveren og mailvagten en kortere/længere korrespondance omkring emne (flere
mails mellem de 2)
Vi gør tit brug af kontaktperson ordning, hvis mailskriveren ønsker dette.
Et gruppe møde via zoom er udskudt fra oktober til november.
Planlægger at arbejde med:
Støtten omkring TEU’s nye vagtkoordinator fortsætter med input fra hhv. formand,
stedfortræder og assistent.
Udvalget vil desuden arbejde på at finde besparelser indenfor udvalgsarbejdet. Der vil blive
udarbejdet et separat notat herom.
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 marts 2022. Det vil som forsøg blive afholdt som et hybrid
møde – altså både i HSK for de som bor tæt på, og via Zoom, for de som kommer langvejs fra.
Dette vil forhåbentlig højne mødeprocenten, og samtidig være omkostningsbesparende på
transport kontoen .
Næste Nyt om…. udsendes i starten af januar.
…. og så vil vi selvfølgelig sørge for, at telefon og e-mail vagterne er dækket og kører som de
skal.
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Eventuelt:
Intet at berette.
Dato: 14.11.2021

For
Udvalg/Delegerede:

For TEU/Lisbeth L., formand
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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

Afbud:

Ingen

4. december 2021

Hovedservicerådsrepræsentant: Carsten N

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:
- der har været afholdt udvalgsmøde den 30. oktober 2021
- drøftet betydningen af negative renter
- valg af formand (Svend H roterer ud) - Ivan W blev valgt
- fastsættelse af mødedatoer i 2022
- drøftet hvordan interessen for budgettet kan øges, måske med mulighederne for at lægge
vægt på aktivitetsændringer frem for de talmæssige oplysninger
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:
30. oktober 2021

For
Udvalg/Delegerede: Svend H
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Bilag 18
Kære Ernst
Datoen for SK22 har jeg sendt ud til SK udvalget, ellers er der intet at berette.
Kærlig hilsen
Vibeke R

Bilag 19a

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

4/12 2021

Randi P

Afbud:
Øvrige deltagere:
Igangværende aktiviteter:

Forventes afsluttet:

Fortsætte samarbejdet med Norge, Sverige og Finland

Aldrig

Aktiviteter siden sidst:
Der har været afholdt zoommøde med de 2 internationale delegerede fra Sverige, de 2 nyvalgte
nordiske delegerede fra Norge og de 2 nordiske delegerede her fra Danmark.
Det var et meget positivt møde, og der er stor opbakning til at samarbejdet i de nordiske lande
igen kommer til at fungere. (se bilag 19b)
Planlægger at arbejde med:
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Arbejde på få den nordiske delegerede fra Finland med på næste zoommøde.
Det er Sverige der står for dette møde, som er planlagt til januar.

Eventuelt:
Desværre har Morten R valgt at stoppe som nordisk delegeret.

Dato: 13/11 2021

For
Udvalg/Delegerede:

Randi P

Bilag 19b
Minnesanteckningar från Delegat möte 2021-10-14 via Zoom angående Nordiskt
Möte
(Sverige var sammankallande till detta första uppstart/omstart möte)
Deltagare:
Sverige
Ray L
Lars D

Norge
Terje O
Julianne L

Danmark
Randi P
Morten R

Mötet öppnades med att vi presenterade oss för varandra och informerade om vilka
tjänarposter
vi innehar.
Sen resonerade vi förutsättningslöst kring behov av och i så fall formerna kring Nordiskt Möte
och Nordiskt Tema möte.
Vi var helt eniga om att det finns behov av att fortsätta dela erfarenheter från de Nordiska
länderna AA verksamheter med varandra.
Det framgick ganska snart att Nordiskt Möte ej är aktuellt i nuläget.
Vi var också eniga om att Nordiskt Tema Möte var det forum som var mest lämpligt för
fortsatt samarbete just nu. Vidare att det var en förutsättning att det fanns bestämda teman att
resonera kring och en agenda för hur mötena ska genomföras.
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Vi enades om att vi under året håller 3 stycken Nordiska Tema Möten
(I nuläget via 2 Zoom möten och ett fysiskt) där värdlandet bestämmer temat (eller teman).
Vi enades om att Sverige är först ut i Januari 2022 följt av Danmark och sedan Norge på datum
där det inte kolliderar med våra andra tjänaruppdrag. Synkronisering genomförs med fördel
under Januarimötet
Vi enades därutöver att deltaga på respektive länders Servicekonferenser.
Mötet fördes i en positiv och kreativ anda och vi var överens om att skynda långsamt i
processen att åter aktivera Nordiska Samarbetet.

2021-10-15
Lars D

Bilag 20
Ingen rapport modtaget
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Bilag 21
4/12. 2021

Regionsrapport til Hovedservicerådsmøde
den
For Region:
Midtjylland
Hovedservicerådsrepræsentanter:
Carsten N (Frank)
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 %

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 4/11- 2021
Økonomiudvalgsmøde 23/10 (spændende og givtigt)

Næste møde:
13/11- 2021
Eventuelt:

Dato:

11/11 - 2021

For
Regionen:

Carsten N (Frank)
Side 23 af 27
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Bilag 22
Da det stadig ikke er lykkedes at downloade rapportskabelonen, skriver jeg en ganske kort
opdatering her.
Landsmødet er blevet afholdt og blev en succes med 165 til spisning lørdag aften.
Overskuddet blev på godt 14000.
Vi har efterfølgende holdt regionsmøde med evaluering af landsmødet som hovedpunkt.
Næste regionsmøde er datosat til den 17. januar 2022.

Mvh Niels Trab
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Bilag 23
4. december 2021

Regionsrapport til Hovedservicerådsmøde
den
For Region:

Nordsjælland

Hovedservicerådsrepræsentanter: Stig J og Peter T
Afholdte regionsmøder i
perioden:

9. november 2021

Antal ugentlige AA-møder i
Regionen:

32

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

35 %

Informationsudvalg (RIV)
Speakerbank
Andre aktiviteter i regionen:
Der blev valgt en ny delegeret til SK, Jytte R, til erstatning for Erik der har foretrukket at trække
sig
Planlagt afholdelse af AA´s fødselsdag, det bliver lørdag den 15. januar i Allerød.
Vi arbejder på at få oprettet et regions Mobilepay nr. til hattepenge
Nedsat styregruppe til Landsmøde 2022
Fast pkt. på kommende regionsmøder bliver ”Landsmøde 2022”, som Reg. N. skal afholde.
Næste møde:
Afventer dato, 25. januar 2022 eller 1. februar 2022
Eventuelt:

Dato:

11-11-2021

For
Regionen:

Stig J.
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Bilag 24

Regionsrapport til Hovedservicerådsmøde
den
For Region:

13/11-2021

Storkøbenhavn

Hovedservicerådsrepræsentanter: Elizabeth T-C, Flemming S
Afholdte regionsmøder i
perioden:

0 siden sidste HSR møde

Antal ugentlige AA-møder i
Regionen:

Ca 120

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

10

Udvalg til revision af regionshåndbogen – arbejdet er afsluttet og denne fremlægges til
godkendelse på det 98. regionsmøde den 29/11-21
Arbejdsgruppen for forstyrrende elementer i AA – Gruppen har ikke afholdt noget møde siden
sidst
Status på gruppen hjemmeside – gruppen afventer den godkendte regionshåndbog
LIV – intet møde siden sidst
TEU – intet møde og ingen rapport – Vi har ingen repræsentant. Mick har ansøgt og denne vil
blive behandlet på næste regionsmøde
Andre aktiviteter i regionen:
LGBT mødet lukkede for nogle år siden. Det vil blive nævnt på det kommende regionsmøde, at
grupperepræsentanterne kunne spørge ude i grupperne om, der er nogen, der savner en sådan
gruppe? Dette er fordi man derved kan bringe de interesserede parter i kontakt med møde i
hinanden med henblik på at starte et LGBTQIA-møde i Storkøbenhavn
Vi har et punkt på dagsordenen til kommende møde vedr. en organiset indsats om at levere til
Box334.
Alle medlemmer forventes at tage et andet aa-medlem med til næste møde for at udbringe
kendskabet til regionens arbejde
Næste møde:
29/11-2021
Eventuelt:
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Dato:

13/11-2021

For
Regionen:

Elizabeth T-C

Bilag 25
Ingen rapport modtaget

Bilag 26
Ingen rapport modtaget
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