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Forslag til behandling i arbejdskomite: Oplysning Forslag nr.: 01 

Forslagsstiller:  BOX 334 udvalget 

Forslag: 
1 eksemplar af medlemsbladet BOX 334 fremsendes til alle AA-grupper i Danmark. 
Omkostningerne herved afholdes af AA Danmark. 

Begrundelse: 

Hele AA's struktur er afhængig af deltagelse og samvittighed i de enkelte grupper, og den 
måde hvorpå hver af disse grupper varetager deres opgaver, har en afsmittende effekt på 
hele AA. 

Information til grupperne fra regioner og AA Danmark forgår i dag elektronisk, og sker of-
test i form af nyhedsbreve og mødeindkaldelser, erfaringsudveksling finder ikke sted. 

Erfaringsudveksling, som kan komme den lidende alkoholiker til hjælp, sker bl.a. på 
regionsmøderne. Det er imidlertid kun de grupper der deltager i regionsmøderne, som 
får glæde af det. 

AA Danmarks medlemsblad BOX 334 modtages i øjeblikket af ca. 90 grupper/møder, men 
da der er ca. 430 på mødelisten, deles der heller ikke megen information ad denne kanal. 

Hver gruppe er lige så unik som et fingeraftryk, og måderne hvorpå vi bringer budskabet vi-
dere varierer, ikke bare fra gruppe til gruppe, men også fra region til region. Jo bedre infor-
merede medlemmer, des stærkere og mere sammenhængende er gruppen – og des større 
er sikkerheden for, at AA's hånd altid er til stede, når nykommeren rækker ud efter hjælp. 

Ved at sende et gratis blad til alle AA-grupper er muligheden for bedre information og er-
faringsudveksling til stede. Vi har en forventning om, at grupperepræsentanten orienterer 
om modtaget post, og introducerer denne for gruppen. 
Mange gode idéer og tiltag får måske ikke den udbredelse de fortjener i øjeblikket. 

Økonomiske konsekvenser:  54.000 kr. årligt 
Bilag: Der indsendes ikke bilag til forslaget. 
Komiteens indstilling (vedtagelse eller forkastelse) 
Forslaget indstilles til: Forkastelse  

Begrundelse for indstilling:  
- Elektronisk udgave findes i dag som supplement / alternativ.
- Eventuelt forkert beregningsgrundlag for de 90 grupper – Mørketal?
- Økonomiske betragtninger – Usikkerhed omkring hvad der ligger bag de 54.000,-
- Fungerer godt i dag – vækst i følge AA Bogsalg. Afvent og se om det fortsætter de næste

par år.
- Det er gruppesamvittigheden i de enkelte grupper som køber Box 334 ind i dag

Afstemning i plenum 
1. 2. 

For komiteens indstilling: 57 57 97% 
Imod komiteens indstilling: 2 2 3% 
Hverken for eller imod: 1 2 
Afgivne stemmer i alt: 60 60 

En repræsentant for mindretallet havde ordet, hvorefter hele forslaget med begrundelse blev læst 
op før en ny afstemning. 

Forslaget er:  Forkastet 
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Forslag til behandling i arbejdskomite:  Oplysning Forslag nr.: 02 

Forslagsstiller:     Servicehåndbogsarbejdsgruppen 

Forslag:   
Servicehåndbogens side 12. 
Nuværende tekst: 
Valg og rotation af delegerede. 
• De delegerede vælges af regionerne til at tjene i en sammenhængende periode på
maksimalt 4 år.
• Den delegerede kan erstattes af en valgbar suppleant, hvilket dog ikke medfører en for-
længelse af den delegeredes valgperiode. Det er kun muligt at deltage i én Servicekonference
som suppleant. En suppleant kan altid senere vælges som delegeret med fuld valgperiode.
• Når en delegeret har afsluttet sin periode, vil han/hun ikke igen kunne vælges som dele-
geret eller udpeges som suppleant, hverken for den region, som valgte vedkommende, eller
for nogen anden region.

Tilføjelse af nyt punkt efter første punkt: 

• Såfremt en Delegeret vælges til en anden funktion med stemmeret på Servicekonferencen,
betragtes perioden som Delegeret som afsluttet.

Begrundelse:   
For at tydeliggøre, at Servicekonferencens Delegerede kun repræsenterer én funktion, og 
for at sikre at delegeredes antal stemmer udgør mindst 2/3 af de stemmeberettigede. 

Økonomiske konsekvenser:   Ingen 
Bilag:  Der indsendes IKKE bilag til forslaget 

Komiteens indstilling (vedtagelse eller forkastelse) 
Forslaget indstilles til Vedtagelse 

Begrundelse for indstilling: 

• God mening og sund fornuft.

Eventuelle bemærkninger: 

Afstemning i plenum 

For komiteens indstilling: 60 100% 

Imod komiteens indstilling: 0 
Hverken for eller imod: 0 
Afgivne stemmer i alt: 60 

Forslaget er:  Vedtaget 

Side 2



Forslag til behandling i arbejdskomite: Solidaritet Forslag nr. 03 

Forslagsstiller:  Region Nordsjælland 

Forslag:  
Der vælges en kasserer, der er medlem af Daglig Ledelse. 

Begrundelse:  
Det er for sårbart, at Fællesskabet ingen kasserer har. Det er omsorg for den enkelte - og for fæl-
lesskabet – at genindføre kasserer-posten således, at den økonomiske opgave varetages af to 
personer, hvoraf den ene er valgt af Servicekonferencen. Det vil også sikre, at forretningsførerens 
viden og erfaring om økonomien i fællesskabet videreføres.  

Forretningsføreren og kassereren kan arbejde sammen, støtte og aflaste hinanden. Det sikres – 
med kassereren skrevet ind i Strukturhåndbogen, som posten var indtil 2016 – at økonomiposten 
er med i Daglig Ledelse. 

Kassererposten nedlagedes i 2016, da det ikke var lykkes at få valgt en ny siden den sidst funge-
rende døde i 2012 og opgaverne fint var blevet varetaget af forretningsføreren.      
I 2015 fandt en kandidat ikke valg på Servicekonferencen. 

Økonomiske konsekvenser:   
4.000-8.000 kroner årligt afhængigt af hvor i landet kassereren bor. 
Bilag: Der indsendes IKKE bilag til forslaget. 

Komiteens indstilling: (vedtagelse eller forkastelse) 
Forslaget indstilles til: Vedtagelse 

Begrundelse for indstilling: 
At være to om økonomien vil kunne sikre kontinuitet, samarbejde, sikkerhed og at kunne deles om 
opgaverne, ligesom der vil være mulighed for at en kan tage over, når en anden stopper.  
En kasserer repræsenterer grupperne og er valgt på servicekonferencen. Kassererposten kendes 
også fra regioner og grupperne, så det vil være naturligt også at have en kasserer på landsplan i 
daglig ledelse. 

Mindretallets stemme 
Der er ingen grund til at skabe yderligere serviceposter til valg på SK.  

10 stemmer for vedtagelse af forslaget 
1 stemte for at forkaste forslaget.   

Eventuelle Bemærkninger: 
Komiteen er enige i, at beslutningen om at slette 2. linje i forslagets ordlyd er fornuftig og i over-
ensstemmelse med ånden i forslaget.  

Afstemning i plenum 

1. 2. 
For komiteens indstilling: 51 44 79% 
Imod komiteens indstilling: 7 12 21% 
Hverken for eller imod: 2 4 
Afgivne stemmer i alt: 60 60 

En repræsentant for mindretallet havde ordet, hvorefter hele forslaget med begrundelse blev læst 
op før en ny afstemning. 

Forslaget er:  Vedtaget 
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Forslag til behandling i arbejdskomite: Solidaritet Forslag nr.: 04 

Forslagsstiller:     Region Midtjylland 

Forslag:  
Servicehåndbogens side 15, sidste punkt, sidste sætning. 

Nuværende tekst: 
"Såfremt Servicekonferencen ikke kan godkende Hovedservicerådets indstillinger og forkaster 
disse, vil det overskydende beløb ubeskåret tilgå Den Internationale Litteraturfond." 

Ændres til: 
"Såfremt Servicekonferencen ikke kan godkende Hovedservicerådets indstillinger og forkaster 
disse, vil det overskydende beløb gå til Den Internationale Litteraturfond med 25 % og de re-
sterende 75 % forblive I AA Danmark til nye tiltag til brug for den lidende alkoholiker i Dan-
mark". 

Begrundelse: 
Det er dejligt at støtte Den Internationale Litteraturfond, men lige så vigtigt, at vi lader vores midler 
arbejde for den lidende alkoholiker i Danmark.      
Her tænker vi på ekstra bevillinger til udvalgene under Hovedservicerådet. 

Økonomiske konsekvenser:       
Kan give mulighed for periodevise tiltag til gavn for Fællesskabet og den lidende alkoholiker. 

Bilag: Der indsendes IKKE bilag til forslaget 

Komiteens indstilling (vedtagelse eller forkastelse) 
Forslaget indstilles til: Forkastelse 

Begrundelse for indstilling: 

Vi skal ikke sidde på pengene. Hvis der er overskud, er der penge nok, så hvorfor ikke donere 
pengene til Den Internationale Litteraturfond. 
Hvis HSR ikke kan komme på fornuftige ideer/indstillinger til at bruge de overskydende penge, så 
bør pengene gå til DIL ubeskåret.  

Mindretallets stemme 

Hvis HSR ikke kan komme med et fornuftigt forslag til at bruge de overskydende midler, så skal 
pengene efter fordelingsnøglen i forslaget beholdes i AA DK og HSR får en chance mere for grun-
digt at tænke over, hvad de overskydende midler kan bruges til.  

Stemmer for vedtagelse 1 
Stemmer for at forkaste forslaget10 

Afstemning i plenum 

For komiteens indstilling: 53 93% 
Imod komiteens indstilling: 4 7% 
Hverken for eller imod: 3 
Afgivne stemmer i alt: 60 

Ingen fra mindretallet ønskede at udtale sig. 

Forslaget er:  Forkastet 
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Forslag til behandling i arbejdskomite:  Solidaritet Forslag nr.: 05 

Forslagsstiller:     Servicehåndbogsarbejdsgruppen 
Forslag:   
Servicehåndbogens side 14 
Nuværende tekst: 
• Hovedservicerådet sammensættes med to repræsentanter fra hver region, valgt af
denne og godkendt på Servicekonferencen. Regionsvalgte medlemmer indtræder i Ho-
vedservicerådet ved godkendelse. Valgperioden beregnes fra godkendelsen.

Forslag: 
• Hovedservicerådet sammensættes med to repræsentanter fra hver region, valgt af
denne for en sammenhængende periode på 4 år og godkendt på Servicekonferencen.
Regionsvalgte medlemmer indtræder I Hovedservicerådet ved godkendelse. Valgperio-
den beregnes fra godkendelsen.

Begrundelse: 
For at tydeliggøre, at valgperioden udgør en sammenhængende periode. 

Økonomiske konsekvenser:   Ingen økonomiske konsekvenser 
Bilag: Der indsendes IKKE bilag til forslaget 

Komiteens indstilling (vedtagelse eller forkastelse) 
Forslaget indstilles til: Vedtagelse 

Begrundelse for indstilling: 

Det er et fornuftigt forslag at præcisere den sammenhængende periode på 4 år, som forslaget 
lægger op til at vedtage.  

10 stemmer for at indstille forslaget til vedtagelse 
1 stemmer blankt 

Eventuelle bemærkninger: 
I praksis deltager flere HSR-repræsentanter i en periode på ca. 5 år, når man bliver valgt i regio-
nen sommeren før godkendelse på SK foråret efter. Denne praksis kunne undgås med en hen-
sigtsmæssig formulering.  

Afstemning i plenum 

For komiteens indstilling: 60 100% 
Imod komiteens indstilling: 0 
Hverken for eller imod: 0 
Afgivne stemmer i alt: 60 

Forslaget er:  Vedtaget 
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Forslag til behandling i arbejdskomite: Fællesskab 
 

Forslag nr.: 06 

 
 Forslagsstiller:   Hovedservicerådet 
Forslag:                                                                                                                                                 
Fællesskabet etablerer en aftale med Kriminalforsorgen om at der kan kvitteres for  
deltagelse i AA-møder og en fortegnelse udarbejdes i forbindelse med Mødelisten.  
Tilslutning til ordningen, og dermed markering på mødelisten er frivillig for den enkelte 
gruppe. 
 
Begrundelse: 
En forespørgsel fra Kriminalforsorgen om en ordning med kvittering for deltagelse i et AA- 
møde. 
Denne forespørgsel omhandler etablering af en aftale om at kunne forsyne Kriminalfor-
sorgen med en mødeliste, hvoraf det fremgår at AA-gruppen er villig til at underskrive 
for fremmødet. 
Begrundelse er, at Kriminalforsorgen kan henvise klienter til grupper der vil påtegne en 
skrivelse fra Forsorgen om et fremmøde, og ikke sende klienter til grupper, der ikke vil. 
 
Økonomiske konsekvenser: Ingen 
Bilag:  Der indsendes IKKE bilag til forslaget 
 
Komiteens indstilling (vedtagelse eller forkastelse) 
Forslaget indstilles til: Vedtagelse 
 
Begrundelse for indstilling: 
 
Der bliver sået nogle frø. 
 
Ny vej til fællesskabet 
 
Blanko, med tillid til hovedservicerådet udformer løsning i overensstemmelse med de 12 traditioner 
 
 
Eventuelle bemærkninger: 
 
OBS på Anonymiteten, og 6. tradition  
 

Afstemning i plenum  
 1. 2.  
For komiteens indstilling: 48 48 80% 
Imod komiteens indstilling: 11 12 20% 
Hverken for eller imod: 1 0  
Afgivne stemmer i alt: 60 60  

 
En repræsentant for mindretallet havde ordet, hvorefter hele forslaget med begrundelse blev læst 
op før en ny afstemning. 
 
Forslaget er:  Vedtaget 
 



 

Forslag til behandling i arbejdskomite:  Fællesskab 
 

Forslag nr.: 07 

Forslagsstiller:    Region Storkøbenhavn 
 
Forslag:   
De 4 komiteer får tal (1, 2, 3, 4) i stedet for de 4 labels vi bruger i dag (Visioner, Økonomi, 
Medier, Service). 
    
Begrundelse: 

Det vigtige arbejde komiteerne udfører handler om at tjene fællesskabets ånd - ikke vores 
personlige interesser. De nuværende betegnelser for komiteerne siger ikke nødvendigvis 
noget om de forslag de skal behandle. 
Servicekonferenceudvalget modtager en række forslag som skal fordeles ligeligt på de 4 
komiteer under alle omstændigheder, hvorfor arbejdet med forslag i komiteen f.eks. økono-
mi ikke kan forventes at være forslag der har en økonomisk karakter. Hvis forslaget bliver en 
realitet forsvinder motivationen for at skifte fra den ene komite til den anden og dermed be-
vares kontinuiteten I de enkelte komiteer. 
Sidste år var der bl.a. en komite der bestod af ca. 80% 1. års delegerede, fordi der ikke som 
sådan er tradition for at blive I den samme komite gennem de 4 år man er delegeret på Ser-
vicekonferencen. Med denne ændring vil der ikke være noget incitament til at skifte komite 
og derved styrkes kontinuiteten I arbejdet gennem de 4 år man er delegeret på Servicekon-
ferencen. Dermed vil det også være lettere at nominere folk man har arbejdet med I komite 
gennem flere år til de tillidsposter som hver komite skal vælge hvert år (sekretær og for-
mand). 

 
Økonomiske konsekvenser:   Ingen forventet 
Bilag: Der indsendes IKKE bilag til forslaget 
 
Komiteens indstilling (vedtagelse eller forkastelse) 
Forslaget indstilles til: Forkastelse 
 
Begrundelse for indstilling: 
 
Nuværende ordlyd i servicehåndbog er ok: 
 
”På grundlag af de emner, der er indkommet til behandling i Servicekonferencen, nedsætter Ser-
vicekonferenceudvalget et tilsvarende antal komitéer - fire er ønskeligt. 
Komitéerne navngives, så det bliver muligt at se hvilke overordnede emner der behandles i de for-
skellige komiteer. 
Alle Servicekonferencens deltagere indgår i komitéerne. Medlemmerne fordeles efter ønske, dog 
er det Servicekonferenceudvalgets overordnede ansvar, at komitéerne bliver ligeligt bemandet, så-
ledes at ingen komitéer bliver over- eller underbemandet. Det tilstræbes, at medlemmerne deltager 
i samme komité på de efterfølgende Servicekonferencer.” 
 
Eventuelle bemærkninger: 
 
Det tilstræbes, at medlemmerne deltager i samme komité på de efterfølgende Servicekonfe-
rencer. 
Afstemning i plenum  
 

For komiteens indstilling: 56 97% 
Imod komiteens indstilling: 2 3% 
Hverken for eller imod: 1  
Afgivne stemmer i alt: 59  

1 stemmeberettiget havde forladt lokalet. 
 
Ingen fra mindretallet ønskede at udtale sig. 
 
Forslaget er:  Forkastet 
 



Forslag til behandling i arbejdskomite:  Fællesskab Forslag nr.: 08 

Forslagsstiller:     Region Midtjylland 

Forslag:  
Servicehåndbogens side 3: 
Nuværende tekst: 
"For at indsendte forslag skal kunne behandles på Servicekonferencen bør de: 
- være i overensstemmelse med Traditionerne
- være til gavn for AA Danmark
- være fulgt af økonomiske konsekvensberegninger"

Ændres til: 
"For at indsendte forslag og workshops skal kunne behandles på 
Servicekonferencen bør de: 
- være i overensstemmelse med Traditionerne
- være til gavn for AA Danmark
- være fulgt af økonomiske konsekvensberegninger. Dette gælder kun for Forslag".

Begrundelse: 

Workshops bør også: 

- Være i overensstemmelse med Traditionerne.
- Være til gavn for AA Danmark.

Økonomiske konsekvenser:   Ingen 
Bilag: Der indsendes IKKE bilag til forslaget 

Komiteens indstilling: (vedtagelse eller forkastelse) 
Forslaget indstilles til: Vedtagelse 

Begrundelse for indstilling: 

Præcisering i håndbogen 

Eventuelle bemærkninger: 

Mindretal: 
Frygter at begrænse: Fri leg, tør tage chancer, lære noget nyt 

Afstemning i plenum 
1. 2. % 

For komiteens indstilling: 49 36 63% 
Imod komiteens indstilling: 10 21 37% 
Hverken for eller imod: 0 2 
Afgivne stemmer i alt: 59 59 

1 stemmeberettiget havde forladt lokalet. 

En repræsentant for mindretallet havde ordet, hvorefter hele forslaget med begrundelse blev læst 
op før en ny afstemning. 

Forslaget er en Anbefaling til Hovedservicerådet. 
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Forslag til behandling i arbejdskomite:  Fremsyn 
 

Forslag nr.: 09 

 
Forslagsstiller:   Servicehåndbogsarbejdsgruppen 
 
Forslag:   
 
 Servicehåndbogens side 23: Retningslinjer ved valg af internationale delegerede. 
 

Nuværende tekst: 
For indstilling af kandidater til Nordiske -, European - og World Service Meeting delegerede 
gælder, at forslag skal fremgå af dagsordenen til et Hovedservicerådsmøde. Det kræves, at 
mindst 2/3 af de stemmeberettigede stemmer for de pågældende kandidaturer. 
De internationale delegerede vælges på Servicekonferencen. 
• anbefalet ædruelighed er 5 år 
• de delegerede bør kunne begå sig på enten engelsk eller spansk i såvel tale som skrift 
• de delegerede bør have erfaring fra servicearbejde på såvel regionalt som nationalt niveau 
• de delegerede bør have udvist lederevner, ægte serviceinteresse, organisationsevner,  
kendskab   og kærlighed til AA samt være indstillet på at kunne afsætte tid til henholdsvis Nor-
disk Møde, Temamøde, European Service Meeting (ESM) samt World Service Meeting (WSM) 
med indgående kendskab til AA i Danmark 
• valgbare kandidater indstilles af Hovedservicerådet til Servicekonferencen - gerne med fle-
re kandidater til hver post 
• hver enkelt kandidat præsenterer sig selv for Servicekonferencen 
• Nordiske Delegerede deltager i Nordisk Møde og Temamøde 
• Internationale Delegerede følger European Service Meetings rotationsprincipper og delta-
ger i møderne i ulige årstal samt følger World Service Meetings rotationsprincipper og deltager i 
møderne i lige årstal. 
 
Se også ”Retningslinjer for World Service Meeting-lande og delegerede” 
 
Forslag:    
2. punkt ændres til:  
• de delegerede bør kunne begå sig på enten engelsk eller spansk i såvel tale som skrift.        
Dette gælder dog kun for de Internationale Delegerede.  
 
Begrundelse: 

Det nordiske samarbejde foregår altid på ”nordisk sprog”.                                                           
Det vil i praksis sige på ens eget sprog. 
Ved at kræve, at Nordiske Delegerede ”bør kunne begå sig på enten engelsk eller spansk i 
såvel tale som skrift” kan det udelukke egnede personer fra at blive valgt. 
Der er ingen automatik i at fortsætte som International Delegeret efter en periode som 
Nordisk Delegeret. 
 
Økonomiske konsekvenser:   Ingen 
 
Bilag: Der indsendes ikke bilag til forslaget 
 
 
Komiteens indstilling (vedtagelse eller forkastelse) 
 
Forslaget indstilles til: Vedtagelse 
 
Begrundelse for indstilling: 
 
Det giver god mening, at alle som ikke kan engelsk og spansk kan deltage. 
Dette vil undgå at egnede personer udelukkes. 
Kan bryde det at der er en logik i, at man bagefter er international delegeret. 
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Eventuelle bemærkninger:   
 
Kunne være skrevet anderledes evt. gælder ikke nordisk, da det også er internationalt. 
Kan ændre i teksten, såfremt det ikke ændre hensigten. 
Kan være svært ved kommunikation, hvor nogle evt. Finsk slår over i engelsk 
     
Afstemning i plenum  
 

For komiteens indstilling: 55 95% 
Imod komiteens indstilling: 3 5% 
Hverken for eller imod: 1  
Afgivne stemmer i alt: 59  

1 stemmeberettiget havde forladt lokalet. 
 
Ingen fra mindretallet ønskede at udtale sig. 
 
Forslaget er:  Vedtaget 
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Forslag til behandling i arbejdskomite:  Fremsyn 
 

Forslag nr.: 10 

 
Forslagsstiller:     Region Storkøbenhavn 
Forslag:   
Servicehåndbogens side 11: 
Alle formændene for komiteerne, som opfylder kravet om ædruelighed, samt Servicekonference-
viceformanden er automatisk kandidater til posten som Servicekonferenceformand,  
men andre kan også stille op. 
    
Begrundelse: 
Alle der er formand for en komite har som minimum to års erfaring med arbejdet i Servickonfe-
renceudvalget. I udvalget er der ikke nogen ekstra ”byrde” på servicekonferenceformanden, da 
de arbejdsbeskrivelser/funktioner der er i strukturhåndbogen (s. 5 og 6) går på udvalget som hel-
hed og ikke på Servicekonferenceformanden som sådan, udover deltagelse i det pågældende år i 
Hovedservicerådet. 
 
Fællesskabet får mulighed for at vælge hvilken tjener de ser som bedst egnet til at udfylde tillids-
hvervet som Servicekonferenceformand. Det vil samtidig fremhæve de demokratiske principper vi 
arbejder med i Anonyme Alkoholikere, og dermed går hvervet som Servicekonferenceformand ik-
ke i arv til Servicekonferenceviceformanden, som har været tendensen de sidste år. På denne 
her måde vil alle deltagere på Servicekonferencen hvert år få udfoldet den demokratiske proces 
som Anonyme Alkoholikere over hele verden bruger for personvalg. 

 

Økonomiske konsekvenser:  Ingen forventet  
Bilag: Der indsendes IKKE bilag til forslaget 
 
Komiteens indstilling (vedtagelse eller forkastelse) 
Forslaget indstilles til: Forkastelse. 
 
Begrundelse for indstilling: 
 
Der står at det er hensigtsmæssigt, at viceformanden bliver efterfølgende formand i servicehånd-
bogen s.11. Dette har ikke været benyttet, og der står at alle kan søge indstilling. 
Kan være uhensigtsmæssigt, at det går i arv,  
Forslaget giver ingen ændring, ud fra den nuværende form. 
Kan være svært at finde folk til service i komiteerne, hvis man ydermere ”bør” stille sige 4 år mere 
til rådighed. 
 
Eventuelle bemærkninger: 
 
Kan udvide og give flere kandidater til indstilling. 
Godt med den erfaring som eks formand i komiteen har fået. 
Kan beholde erfaring i servicen. 
 
Afstemning i plenum  
 

 1. 2.  
For komiteens indstilling: 52 53 90% 
Imod komiteens indstilling: 5 6 10% 
Hverken for eller imod: 2 0  
Afgivne stemmer i alt: 59 59  

1 stemmeberettiget havde forladt lokalet. 
 
En repræsentant for mindretallet havde ordet, hvorefter hele forslaget med begrundelse blev læst 
op før en ny afstemning. 
 
Forslaget er:  Forkastet 
 
 



 

Forslag til behandling i arbejdskomite:  Fremsyn 
 

Forslag nr.: 11 

Forslagsstiller:     Region Storkøbenhavn 
 
Forslag:   
Der skal gå en periode på tre år før et forslag, der er blevet forkastet af Servicekonferencen, 
kan stilles igen på Servicekonferencen. 
 
    
Begrundelse: 
For at Fællesskabet ikke hvert år skal tage stilling til hvad de allerede har givet en klar mel-
ding om. 

 
Forholdene kan ændre sig både inden og udenfor fællesskabet og derfor kan et forkastet for-
slag måske godt være relevant igen efter en vis tidsperiode (her defineret som tre år). 

 
Økonomiske konsekvenser:   Ingen forventet 
Bilag: Der indsendes IKKE bilag til forslaget 
 
Komiteens indstilling (vedtagelse eller forkastelse) 
Forslaget indstilles til: Forkastelse. 
 
Begrundelse for indstilling:   
HSR burde være filter nok, til at sorterer forslag fra. 
Der kan være kommet vigtige ting frem, siden sidste år. 
Ordet ”skal” burde, ikke være tilstede i teksten, men derimod, måske ”bør”. 
Komiteen ændrer sig løbende, derfor nye indsigt i samme forslag. 
Alle er med, mindretallet bør høres.  
 
Eventuelle bemærkninger: 
Benytte tiden til vigtige ”nye” forslag. 
Det er erfaring fra England, med 3 års venten. Der bliver tjekket op på eks små ændringer i forsla-
get, samt benytte lobby eller anden motivation til at få sin ”gruppes”, forslag ”tvunget” igennem. Gi-
ver feedback fra Konference bestyrelsen angående afslag. 
 
 
Afstemning i plenum  
 

For komiteens indstilling: 53 93% 
Imod komiteens indstilling: 4 7% 
Hverken for eller imod: 2  
Afgivne stemmer i alt: 59  

1 stemmeberettiget havde forladt lokalet. 
 
Ingen fra mindretallet ønskede at udtale sig. 
 
Forslaget er:  Forkastet 
 
 



Workshop nr. 01: Hvordan får vi vore politikere i tale? 

Behandling i arbejdskomite:  Alle komiteer 

Emnestiller:   Region Midtjylland 

Emne: 
Hvordan får vi vore politikere i tale? 

Hvilke nye tiltag kan der gøres? 
Vigtigt at arbejde videre på at flytte politikernes syn på alkoholisme,  udbrede AA' s syg-
domsforståelse. 

Indsenderens begrundelse for emnet: 

I 2016 blev Store Bog sendt til den daværende sundhedsminister og    samtlige sundhedspoliti-
ske ordførere, der også blev inviteret til at deltage    i et AA møde i København. 

Udbredelse af kendskabet til AA og AA' s løsning. 
Vi har et kæmpe samfundsmæssigt problem med voksende misbrug. 

Komiteernes noter til emnet: 
Komiteen Fremsyn: 

Events på folkemødet, i forsøg på at få politikerne i tale. 
Et fælles skriv man kunne sende videre til politikerne. 
Arbejde med slogans og tiltrækning, få en kampagne i gang professionelt. 
Samarbejde med den kommunale sundheds organisation, at der er et AA i deres kommune. Det 
kunne være en indgang til politikkerne. 
Gøre op med folks fordomme omkring AA, at vi er underlige eller en sekt. 
Info omkring at alkoholisme er en sygdom som eks sukkersyge, at antabus ikke er en vedva-
rende løsning. 
Få en kendt person ind i eks tv og fortælle omkring løsning og hvor vi som samfund er på vej 
hen. 
Det er ikke vigtigt med politikkerne, men derimod den danske befolkning, som skal informeres 
omkring løsningen og hvor vi kan findes. 
Vi er usynlige når man går på nettet er det behandlingshjem som kommer frem, AA kommer 
langt nede. 
Historien eks reklamen ”Min far drikker ikke”, ej hvor sejt… mere af det. 
General manglende anerkendelse, af at alkoholisme er en sygdom. 
Et regnskab på besparelsen at få en alkoholiker ædru og brugbar for samfundet. 
Det er en folkesygdom som skader omfattende. 
Få en start pakke fra AA ved kontakt til lægen som kræftens bekæmpelses politiskvedtaget 
kræftpakke.  

Mulighed for at deltage i offentlig info arbejde 
Ansvar for udbredelse af kendskabet til 
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Komiteen Fællesskab: 
 
Allerede gøres meget, ved bla. Folkemøde.  
Åbne aa-møder inviter lokale politiker, initiativ ligger allerede i grupperne. 
Kontakt til fagpersoner i alko behandling resi, læger, psykologer, præster.. 
Info stand i lokal området 
Hvad skal vil vi med politikerne.. spørg os selv 
LIV informations opgaver, som skoler 
Alkoholisme godkendt som en sygdom.  
AA tager ikke stilling til politik.. (formåls erklæring) 
 
 
Komiteen Oplysning: 

1. Kreativ og uformel tilgang til interessenter 
2. Mere græsrodsarbejde hos læger, misbrugscentre, hjemløse, arbejde og dér, hvor alko-

holikeren er.  
3. Politikere lytter måske mest til tal og statistikker – og det har vi ikke i AA 
4. Ven af en AA’er kan eventuelt give det videre til politikere og interessenter 
5. Visualisere de økonomiske konsekvenser ved indlæggelser, afrusning med videre. 
6. Der er mere i medierne i dag omkring alkohol og skader, måske kommer politikeren ad 

den vej? 
7. Informationshåndbogen er tilgængelig og kan bruges i de enkelte grupper. 
8. Enkeltpersoner kan være med hos andre misbrugsbehandlinger 
9. AA er behandling for alkoholisme 

 
Komiteen Solidaritet: 
 
Hvad skal målet være med at få politikere i tale?  
Vores udvalg kan bruges til information, herunder kontakt med politikere, f.eks. LIV.  
Observatør fra Skotland delte, at hun har talt i det skotske parlament om AA, en forbindelse 
gennem pressekontoret. Har skabt kontakter til centre og sygehuse, hvor misbrugere bliver be-
handlet. De har fået skabt et system i Glasgow, hvor sygeplejersker ringer til AA’ere, som tilby-
der at hjælpe dem.  
Skabe mere oplysning om, hvad AA kan bidrage med. Give viden og erfaringer videre om AA til 
nye/unge/lidende alkoholikere, der ikke har kendskab til AA.  
Kan man lave noget i AA’s regionsgrupper, hvor kontakten til sygehusvæsenet og politikere 
etableres og udbygges.  
Det er vigtigt at have materiale, AA kan dele ud, som informerer og bryder eventuelle fordom-
me. Det er også vigtigt at kunne dele/fortælle om sine erfaringer til f.eks. gymnasieelever.  
Det er vigtigt at bruge politikerne til at gøre opmærksom på, at vi findes og har erfaringer med at 
hjælpe alkoholikere til ædruelighed – påvirke administrationen.  
Vi bør tage godt imod KRIM-ordningen.   
AA skal ikke bruge kræfter på at informere folk, som ikke vil ud af misbruget.  
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Workshop nr. 02:    AA’s Hjemmeside 

Behandling i arbejdskomite:  Alle komiteer 

Emnestiller:  Region Midtjylland 

Emne:  
Hvordan bliver vi bedre til at bruge AA’s Hjemmeside? 

Indsenderens begrundelse for emnet: 

Den lidende alkoholiker sidder ofte hjemme foran computeren og leder efter løsningen. 
Det ville være godt med mere levende hjemmesider. 

• Kan vi blive bedre til at annoncere arrangementer på AA's hjemmeside?
• Skulle alting starte på AA' S hjemmeside?
• Flyers osv. kunne være supplementer.

Komiteernes noter til emnet: 
Komiteen Fremsyn: 

Få løftet google ”alkoholisme”, til at det er AA som kommer først op. 
Få hjælp til at moderniseret hjemmesiden, der arbejdes på sagen. 

Telev. ønsker en chatgruppe, til erfaring for eksempel unge som ikke benytter mail m.m. 

Kunne komme artikler på hjemmesiden, som poppede op for at gøre den mere levende. 

Man kunne benytte Facebook/ chatfunktion, så AA kunne findes der, link m.m. 

Komiteen Fællesskab: 

Køb hjælp til opdatering af hjemmesiden 
Reklamer på busser og stræder 
LIV TEU AA-Data: arbejdsgruppe, arbejde er gået i stå. 
- Frivillig arbejde I AA er tit de same, som har travel, arbejde..

Ny løsning er måske på vej.
Nuværende ikke helt lort, vi er flere der pisse fulde har fundet til et møde via hjemmesiden
Hold det enkelt.
- Primær: telefon nummer 70101224

App. Med funktionen find nærmeste møde

Komiteen Oplysning: 

• Design godkendt af HSR og nyt udseende er på vej.
• Nemmere og mere intuitiv indgangsbillede for nye og gamle brugere.
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• Søgefelt optimeres
• APP’s?
• Lettere adgang til at opdatere som bruger
• Brug af for eksempel BOX materiale på hjemmesiden.
• Opfordre fæller til at lave indslag til hjemmesiden og Box’en.
• Mere information i grupperne om AA’s hjemmeside.
• Chat mulighed
• Google og søgemaskine optimering  -  betaling

Komiteen Solidaritet: 

Det er et mærkeligt tidspunkt for temaet på denne workshop, da der er ved at blive lagt sidste 
hænder på en ny hjemmeside, vi ikke i komiteen har kendskab til, men det forlyder, at den skul-
le blive mere levende.  
Hvem er målgruppen på hjemmesiden? Eksisterende AA’ere eller den lidende alkoholiker eller 
begge dele?  
Der er efter sigende blevet brugt kræfter på at gøre den ny webside mere brugervenlig og bliver 
mere synlig i Googles hits. Det er vigtigt, så vi tiltrækker de, der har brug for hjælp.  
Der er sket en procedurefejl i forhold til at diskutere dette emne, når nu en ny side er undervejs. 
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Workshop nr. 03:     Dit ansvar som delegeret? 

Behandling i arbejdskomite:  Alle Komiterer 

Emnestiller:  Region Storkøbenhavn 

Emne:  
Vil Servicekonferencen 2019 (SK19) diskutere hvad der skal til for at engagere flere 
delegerede i landsdækkende service? 

  Indsenderens begrundelse for emnet: 
"Vi har i AA et princip - rotation er AA’s hjerteblod! 
Men vi må også erkende at indenfor de sidste 4 - 5 år er 3 landsdækkende udvalg (Erfarings-
udvalget, IT-udvalget og nu måske også Servicehåndbogsudvalget) stoppet pga. af manglen-
de deltagere til at rotere ind i udvalgene. 
 I, de delegerede, har meldt jer til landsdækkende service som delegeret på Servicekonferen-
cen. I får hvert år mulighed for at stå vagthund overfor dem som har meldt sig som ansvarlige, 
men hvad når de skal rotere ud?  
Hvem skal rotere ind?  
Ansvar er en af hovedingredienserne i den åndelige udvikling indenfor service. Er vi klar til at 
lade andre tage ansvaret, men ikke til at påtage os det selv?  

Hvem er da mest klar til at tage ansvar for de landsdækkende serviceudvalg? 
 Den menige AA’er som aldrig har været til et regionsmøde og da slet ikke Servicekonferen-
cen?
 Den menige AA’er som har været til regionsmødet, og deltager flittigt i sin del af landet?
 Den menige AA’er som kommer til regionsmøder og deltager på Servicekonferencen og
derfra har viden og erfaring omkring landsdækkende service?

Det er meget skarpt sat op og det er med vilje for at prikke til jeres samvittighed. Det er ment 
som et kærligt oplæg til diskussion og det kan jo være at den landsdækkende service skal 
organiseres anderledes for at få flere til at deltage i udvalgene. 
Hvem bedre end jer til at viderebringe AA’s landsdækkende service arv i rotationsprin-
cippets og ansvarlighedens tegn?" 

Komiteens noter til emnet: 
Komiteen Fremsyn: 

Vigtigt at kikke indad, have sit hjerte med. 
Info fra de forskellige udvalg, til nye i regionsarbejde. 
Give erfaring videre til nye, omkring de gaver som det giver. 
Benytte eks folkemødet, til oplysning omkring regionsarbejde. 
Finde eks sponsiees/føl til at ”overtage”/ trænes til nøglepositioner. 
Give grupperne info ang. ”nemhed”, ved at deltage til regionsmøde. 
Inddrage personer til info på regionsmøderne. 

Komiteen Fællesskab: 

Service smitter, tal det op. Det starter ved os selv. 
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Gøres mere ”let” 
Største hindring er tit os selv. 
Mangler mennesker til service, løses ikke ved at ændre udvalg til funktioner uden rotationsprin-
cip. 
Rotation er AA’s hjerteblod 
Informer i grupper, egen og gæst andre. 
Videre give egen erfaring mht. service arbejde. 
Let læselig informations = alt starter i AA gruppen. / gratis / ny ? 
Oplæring er vigtig. 

Komiteen Oplysning: 
• Frivillighed og lyst

• Forventning fra regionen om det videre arbejde i service

• Opfordring fra fæller til at fortsætte i landsdækkende service.

• Andre ikke delegerede kan også indgå i landsdækkende service

• Ansvarlighed – dele om det arbejde, man har været med i og hvad det har betydet for
dig

• Starte nederst i fundamentet med sponsee’s

Komiteen Solidaritet: 
Målet må være at gøre opmærksom på, at man kan tage ansvar for at rotere og tage poster, gø-
re sig brugbare og hjælpe med at få andre ind i service.  
Rapporterne til SK fungerer som ’reklame’ for at deltage i service. Det er måske ikke helt enga-
gerende.  
Prikkemetoden, dvs. at invitere AA’ere til at deltage i regions- og udvalgsarbejde samt blive de-
legeret.  
Workshopoplægget giver en opfordring/opsang, som måske bunder i frygt for ikke at kunne til-
trække nye i service. Konstruktivt kan vi arbejde med at invitere og skabe relationer for at få nye 
ind i service og udvalg.  
Det er som det skal være. Måske skal der en opfordring til at blive villig til at gå ind i service og 
udvalg.  
Det oplyses, at HSR er villige til at flytte møder rundt i landet, hvis de bliver inviteret til det. 
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