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SK 2018 Forslag til beslutning 
F02: Medier Anonyme Alkoholikere 

i Danmark 

 

 

 
 
 
Overskrift: Litteraturrækkefølge 

 
 

”Litteraturudvalget foreslår at ændre tidligere Servicekonferencebeslutning omkring rækkefølgen af oversat 
litteratur (Pass it On, Dr. Bob and the Good Oldtimers, Language of the Heart) 
til 
Dr. Bob and the Good Oldtimers, Pass it On, Language of the Heart” 

Ved at bytte rundt på ”Dr Bob…” og ”Pass it On” kommer de danske oversættelser i samme rækkefølge som 
de amerikanske gjorde. - ”Dr Bob…” er færdigbearbejdet til dansk til godkendelse i New York og kan derfor 
udgives, så snart der er grønt lys derfra. 
”Pass it On” er nået til oversættelsesfasen og vil derfor være længere undervejs. 

Af positiv karakter på den korte bane, da ”ny” litteratur formodes at generere et mersalg i 
bogsalget. 
 

Komiteens indstilling 
Forslaget indstilles til    vedtagelse.       

Begrundelse:  virkeligheden har overhalet den tidligere beslutning, arbejdet er gjort.  Derfor er 
det logisk at udgive bogen nu.  
for indstilling 

Eventuelle  bemærkninger Udgivelsen  pass it on går ikke hurtigere af at vente med at udgive 
Dr. Bob and the good oldtimers.  
 

 

 
 
Afstemning i plenum (søndag) 
 
 

For komiteens indstilling: 57 100,0 % Imod: 0 Blanke: 0 I alt: 57 

          
Forslaget er vedtaget 
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Overskrift: Anonymitet og sociale medier 
 
Forslagsstiller Region Midtjylland 
 
Forslag Servicekonferencen 2018 ønsker at Hovedservicerådet på Servicekonferencen i 2019 fremlægger forslag 
om anvendelse af sociale medier i Anonyme Alkoholikere med respekt for anonymiteten. 
Begrundelse Den diskussion som Landsmødet i Herning gav anledning til i forbindelse med anvendelse - og 
dermed oplysning om Landsmødet - af et socialt medie.Økonomiske konsekvenser: Der forventes ingen 
økonomiske konsekvenser Bilag Der indsendes IKKE bilag til forslaget 
 
Komiteens indstilling 
Forslaget indstilles til: Forkastelse. Da der ikke er besluttet at anvende sociale medier, kan vi ikke vedtage 
forslaget. HSR kan ikke løse problemet uden forudgående debat og kendskab. Vi foreslår at HSR  laver forslag til 
workshop med baggrund i WSO  retningslinjer.         
Eventuelle 
bemærkninger 
 
Afstemning i plenum (søndag) 
 
 

For komiteens indstilling: 50 87,7 % Imod: 6 Blanke: 1 Ialt: 57 

          Forslaget er forkastet 
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SK 2018 Forslag til beslutning 
F08: Medier Anonyme Alkoholikere 

i Danmark 

 

 

 Overskrift: Informationsmateriale til AA’s hjemmeside 
 

Forslagsstiller Landsdækkende Informationsudvalg (LIV) 
 

Forslag Landsdækkende Informationsudvalg (LIV) beder om, at Servicekonferencen vil godkende 
brugen af speaks til at lægge på AA’s hjemmeside. 
Disse speaks er eksempler på, hvordan det kan lyde når et AA-medlem tager ud for at 
informere om AA på skoler, uddannelsessteder, i virksomheder, foreninger osv. 
Der er ingen speaks færdige endnu. 
Når de er færdige, sendes de til godkendelse i Hovedservicerådet, der kan godkende, at vi 
lægger dem på AA's hjemmeside. 

Begrundelse At høre et eksempel på et informationsspeak kan give flere lyst og mod på at invitere os ud at 
informere. Ofte har folk ingen idé om, hvad AA er eller hvad det er, vi informerer om. 
Eller de har nogle forestillinger, som ikke stemmer overens med virkeligheden. 
Hvis folk har mulighed for at høre en ”generalprøve” på det, kan de få ro i maven, inden de 
inviterer en for dem helt ukendt ”forening” til at komme og fortælle. 
Vi har stået i en situation, hvor et gymnasium gerne ville invitere AA’ere ud at informere, men 
var usikre på, om det var en god idé. Vi ville gerne sende et speak til dem, så de kunne høre 
om AA på forhånd. Men vi kunne kun finde speaks, som havde AA’ere som målgruppe. De var 
fulde af intern jargon, som udefrakommende ikke forstår. Derfor har vi brug for speaks, som 
er renset for alt, hvad der er indforstået. 
De kan forstås af ikke-AA’ere. Besøgende på siden om information om AA får meget større 
incitament til at invitere os, hvis de kan høre en ”vareprøve” på forhånd. De, der yder service 
ved at informere om AA, oplever som regel, at folk lytter tryllebundet og er imponerede over 
den måde, vi fortæller vores historier. Besøgende, der lytter til disse speaks på hjemmesiden, 
får en forsmag på denne tryllebinding, og dermed vil flere invitere os ud at speake. De får et 
mere oplyst grundlag at træffe beslutning på. 

Økonomiske konsekvenser 

IngenBilag Der indsendes IKKE bilag til forslaget 

Komiteens indstilling  

Forslaget indstilles til: Godkendelse   

Begrundelse 
Der skal så meget information, udarbejdet af liv, ud i offentligheden, om hvad AA har gjort for os og tilbyder. 
HSR skal godkende speaks for at rense det for eventuelle misforståelser og at det overholder traditioner.  

Eventuelle 
bemærkninger 
 

Afstemning i plenum (søndag) 
 

          For komiteens indstilling: 55 96,5 % Imod: 1 Blanke: 1 Ialt: 57 

          Forslaget er vedtaget 
 
_________ 
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i Danmark 

 

 

Overskrift: Ledelsesstruktur 
 

Emnestiller Daglig Ledelse 

Emne Eventuel ny struktur i AA-Danmark 
 

Begrundelse For eksempel er Danmark det eneste land, der har en struktur med en Daglig Ledelse, der er 
direkte valgt på Servicekonferencen. 

 
I stedet for en sådan Daglig Ledelse konstituerer Hovedservicerådet sig med en formand, en 
viceformand og en sekretær. Disse vælges for et år ad gangen, men kan genvælges op til 4 år 
De opgaver der i dag påhviler Daglig Ledelse overgår til de personer, der varetager disse poster. 

 

Komiteens noter til emnet 
Det vil være for stor en mundfuld for de fleste i HSR hvis de også skal varetage formand, viceformand og 
sekretær. Et andet synspunkt er at den styrkede organisering af kontorfunktionen har overflødiggjort 
behovet for en daglig ledelse. 

Det er ikke et argument, blot fordi vi er det eneste land med sådan en struktur. 
De er de eneste eneste HSR medlemmer der er på valg, så foreslaget ligestiller alle HSR medlemmer.
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Overskrift: Økonomisk ansvarlighed 

 

Emnestiller Daglig Ledelse 

Emne Anvendelse af eventuelt overskud i de kommende år. 
 

Begrundelse På Servicekonferencen i 2017 blev en workshop med 
emnet økonomisk ansvarlighed behandlet, og der var 
enighed om at det var bedre at øge indtægterne end se 
på besparelsesmuligheder indenfor Service. 
   
Resultatet i 2017 ser ud til at blive positivt, da hattepengene 
har været inde i en positiv udvikling, måske med baggrund i 
workshoppen i 2017. 

 
Komiteen anmodes om at komme med ideer til, hvad et 
eventuelt fremtidigt overskud kan anvendes til. 

 
 

Komiteens noter til emnet 
 
 

Folder gøres gratis 
Hjemmesiden 
Info udvalg 
Ansætte kvalificeret personale 
  Litteratur til gadebørn  
  Ny computer til telefonvagten 
 
 

  

W03: 
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Overskrift: Hvordan får vi flere/alle grupper til at vælge 
en grupperepræsentant? 

Emnestiller Region Nordjylland. 

Emne Hvordan får vi flere/alle grupper til at vælge en grupperepræsentant? 

i Danmark 

 

Vi oplever at mange grupper ikke er med i den del af AA's service, og derved mistes 
forbindelsen og kommunikationen grupper og region imellem. 

Begrundelse Det tredie ben i AAs trekant 
 
 
 
 

Komiteens noter til emnet 
Grupperepræsentanten refererer fra regionsmøderne  
Besøge grupperne for at fortælle hvad der foregår og forslå stille og roligt at det vil være en god 
ide med gruppe rep. 
Villigheden til at deltage I service starter i Gruppesamvittigheden. Er den stærk, er det lettere at 
opstille kandidater. 
Uddel: Glæden ved at være GR 
Speak om service på landsmøde 
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Principper forud for personer 
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SK 2018 Forslag til beslutning 
F04: Service Anonyme Alkoholikere 

i Danmark 

 

 

 
 

Overskrift: Servicehåndbog side 13: Hovedserviceråd, punkt 5 
 

Forslagsstiller Servicehåndbogsudvalget 
 

Forslag Nuværende tekst: 
   
En bred enighed omkring beslutninger skal tilstræbes. Ellers afgøres beslutninger ved 2/3 
stemmeflerhed. Samme afstemningsprocedure anvendes som den der er anført vedrørende 
afstemninger på Servicekonferencen. 
   

 

   
Forslag: 

 
En bred enighed omkring beslutninger bør tilstræbes. Ellers afgøres beslutninger ved 2/3 
stemmeflerhed. 

Begrundelse Hensigten er at tydeliggøre, at alle afstemninger i Hovedservicerådet afgøres med mindst 2/3 
af de stemmeberettigede. 

Økonomiske 
konsekvenser 

Ingen 

 
Bilag Der indsendes IKKE bilag til forslaget 

Komiteens indstilling  
Forslaget indstilles til  Vedtagelse 

15 for og 1blank 

Begrundelse 
for indstilling 

Eventuelle 
bemærkninger 
  

Vi er glade for at ”skal” er erstattet med ”bør”, og det  er i overensstemmelse med AA’s ånd. Det er forenkling og 
tydeliggørelse. 

Det er sådan at HSR’s afstemninger er i virkeligheden. 

Den gamle beskrivelse kunne være lidt kompliceret. 
Afstemning i plenum (søndag) 
 
 

For komiteens indstilling: 56 98,2 % Imod: 0 Blanke: 1 Ialt: 57 

          
Forslaget er vedtaget 



Side 11 af 32 

SK 2018 Forslag til beslutning 
F09: Service Anonyme Alkoholikere 
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Overskrift: Ikke-alkoholikere i Hovedservicerådet 
 

Forslagsstiller Hovedservicerådet 
 

Forslag Servicehåndbogens side 4: Sammensætning af Servicekonferencen: Under ”med stemmeret” 
tilføjes: Ikke-alkoholikere i Hovedservicerådet. 
   
Servicehåndbogens side 13: Hovedservicerådets sammensætning: Det tilføjes, at Ikke- 
alkoholikere deltager med stemmeret. 

Begrundelse Hensigten er at tydeliggøre, at Ikke-alkoholikere er fuldgyldige medlemmer af 
Hovedservicerådet, og derfor deltager i Hovedservicerådet og på Servicekonferencen på lige 
fod med regionsvalgte medlemmer af Hovedservicerådet. 
Ved Servicekonferencen 2017 blev det godkendt, at der tilknyttes Ikke-alkoholikere, men i 
forslaget manglede beskrivelse af deltagelse og stemmeret. 

Økonomiske 
konsekvenser 

ingen 

 
Bilag Der indsendes IKKE bilag til forslaget 

Komiteens indstilling  
 
Forslaget indstilles til Vedtagelse 15 for og 1 imod 

Begrundelse.     
for indstilling          

Eventuelle 
bemærkninger  

Selvom det var lidt off-topic, da det er vedtaget på en tidligere servicekonference at der er en ikke-alkoholiker i 
HSR, var der en lang og god debat med præcisering/begrundelse af hvorfor vi skal have en ikke-alkoholiker i HSR. 

På trods af at det er vedtaget at vi gerne vil have en ikke-alkoholiker kom disse argumenter frem: 

Han/hun kan udtale sig i medier. Der kommer levende billeder og i sidste ende kan vi måske tiltrække nogen nye 
til AA.  

HSR skal føre det som SK beslutter ud i livet, derfor kan en ikke-alkoholiker være med til at nuancere arbejdet i 
HSR.  

Vi læste side 12 i strukturhåndbogen – det gav rigtig god forståelse (her stod bl.a hvilke kvalifikationer og 
arbejdsopgaver vi forventer). Der står ydermere at en ikke-alkohilker skal deltage på alle HSR møder og deltage på 
SK. Det vil ikke give mening at deltage på disse uden stemmeret.  

Der er en ikke-alkoholiker i England og der gøres rigtig god brug af ham derovre. 
Husk AA bygger på tillid og det samme gælder for en evt. ikke-alkoholiker. 
 

Mindretalsudtalelse: 

At det er vedtaget på en tidligere servicekonference at der skal være en ikke-alkoholiker i HSR, er ikke et argument 
for at sige ja til forslaget. 

Mindretal er ikke interesseret i at stemme for forslaget da mindretallet ikke er interesseret i at der overhovedet er 
en ikke-alkoliker i HSR og heller ikke som et ansigt udadtil. 
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i Danmark 

 

 

 
 
 
 
 
 
Afstemning i plenum (søndag) 
 
 
 

1. afstemning: 
         For komiteens indstilling: 55 96,5 % Imod: 2 Blanke: 0 Ialt: 57 

2. afstemning: 
         For komiteens indstilling: 53 93,0 % Imod: 2 Blanke: 2 Ialt: 57 

Forslaget er vedtaget 
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Overskrift: Ledelsesstruktur 
 

Emnestiller Daglig Ledelse 

Emne Eventuel ny struktur i AA-Danmark 
 

Begrundelse For eksempel er Danmark det eneste land, der har en struktur med en Daglig Ledelse, der er 
direkte valgt på Servicekonferencen. 

 
I stedet for en sådan Daglig Ledelse konstituerer Hovedservicerådet sig med en formand, en 
viceformand og en sekretær. Disse vælges for et år ad gangen, men kan genvælges op til 4 år 
De opgaver der i dag påhviler Daglig Ledelse overgår til de personer, der varetager disse poster. 

 
 

Komiteens noter til emnet 
 
 
OLE, ,Afskaffelse af daglig ledelse? Fremtidig internationale delegerede vil blive 
medlemmer af HSR. Fremover vil HSR være 12, sk formand, 
Det evt.  nye Daglig ledelse konstitueres før SK og godkendes på SK. 
 
Kan man vælge en uden erfaring overhovedet? Ved 1år mister man erfaring og 
kontinuitet. 
1år er for kort tid.  
 
Selvom man vælges for 4år, kan man godt trække sig efter fx 1år. God ide med MAX 4år. 
 
Daglig ledelse kan virke tungt, og det må gerne forenkles, om det er 1 eller 4år må være 
op til HSR..Kan ikke se, grunden til SK skal beslutte noget om HSR. 
 
Flere gange bliver der nævnt om vi prøvet at kigge hvad de gør i andre lande? 
 
Det vigtig at snakke om vi gør det rigtige, mht til den måde HSR er på..Der vælges 
medlemmer fra regionen. Som godkendes af SK. Vil SK ikke vælge Formanden.? 
 
Vi skal ikke lave noget om bare fordi vi er de eneste i verden, som har den struktur med 
daglig ledelse. 
Hvad har vi og hvorfor? Og hvad skal vi have og hvad fungere, hvad fungerer ikke, der 
fordele og ulemper ved alting. 
 
Ikke meget at spare ved at nedlægge Daglig ledelse. 
 
Ulempe ved formand for 1år ad gangen…Måske det er en fordel at HSR vælger en 
formand i HSR selv. Og konstituere sig,SÅ vi undgår det samme, hver år, det svært at finde 



Side 14 af 32 

SK 2018 Workshop 
W02: Anonyme Alkoholikere 
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kandidater.  
 
Tillid til HSR, at de selv kan vælge formand, og selv kan konstituere sig.  
 
Formanden for HSR er besluttet på SK, men kan også beslutte at vælge en formand for 
AA-Danmark. 
 
HSR kan ses som et udvalg, i forbindelse med regler for rotation blev vedtaget på en 
forrige SK. 
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Overskrift: Økonomisk ansvarlighed 
 

Emnestiller Daglig Ledelse 

Emne Anvendelse af eventuelt overskud i de kommende år. 
 

Begrundelse På Servicekonferencen i 2017 blev en workshop med emnet økonomisk ansvarlighed 
behandlet, og der var enighed om at det var bedre at øge indtægterne end se på 
besparelsesmuligheder indenfor Service. 
   
Resultatet i 2017 ser ud til at blive positivt, da hattepengene har været inde i en positiv 
udvikling, måske med baggrund i workshoppen i 2017. 

 
Komiteen anmodes om at komme med ideer til, hvad et eventuelt fremtidigt overskud kan 
anvendes til. 

 
 
 
Komiteens noter til emnet 

 
Hattepenge, skal bruges til den lidende alkoholiker. Også tæt på så mulig. 
Ligemeget om vi har overskud eller ej. Evt. udvide vores reserver. 
Og kan vi ikke bruge dem her i DK, er der masse ude i verden. 
 
 
Det starter ved Grupperne skal vise ansvarlighed ved at bruge hattepenge ansvarlig og 
sende dem til AA. 
 
Evt. budgetkonto/kassekredit. Udover reserver. 
 
 
Tv-reklamer og radiospots. 
 
Ang. Punkt 14, hvad bruges de 185000 til reserver til? 
Vores hjemmeside, er gammel og forældet, og er ikke synlig på google. Der må gerne 
bruges penge på at styrke og nyopdateret, så den også kommer op i toppen på google. 
Enkelte regioner i England, bruger penge på plakatkampange ved fx busstoppesteder. 
 
Informationsarbejde og LIV. Måske lokalt i grupperne? Den lidende alkoholiker er den 
vigtigste. 
 
Det ikke sådan at vi i AA flyder i penge, vi er under det vi plejer at gøre i År.Det vigtigste er 
at synliggøre AA på de rigtige medier. Men det er ikke målbart. Vi kan finde nogle 
professionelle som kan hjælpe os. Som før skrevet også med hjemmesiden. 
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Reklame, tiltrækning/agitation.? – Det handler ikke om at reklamere, men at oplyse om at 
vi findes. Og gøres os synlige. Reklame/oplysning til borgere om at vi findes,kan forståes 
på flere måder. Men vigtigt at rekuttere nye. 
Dem der har brug for oplysning er dem der leder efter oplysning. 
 
Bøger til den nye. 
 
Principper forud for personer, reklame eller ikke reklame, vigtigt at få budskabet ud og 
fange den lidende alkoholiker. Uden at bryde anonymiteten. 
 
Put flyers ved læge, oplys læge med bøger og materiale. Bøger til den nye. 
 
Vi skal ikke udpege folk og sige du har behov, men skabe behovet og tiltrække nye.  
 
Sætte prisen på Store Bog og andet litteratur ned. Holde møder, så folk kan komme og 
høre om os. 
 
Vi skal bruge det der er nødvendig, så skal det nok gå. Sidste år på SK var der enighed om 
at øge indtægter, frem for at spare. 
 
Det er op til den enkelte gruppe, så længe de ikke skader fællesskabet, hvad de beslutter 
også med evt. Overskud. 
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Overskrift: Hvordan får vi flere/alle grupper til at vælge 
en grupperepræsentant? 

Emnestiller Region Nordjylland. 

Emne Hvordan får vi flere/alle grupper til at vælge en grupperepræsentant? 

i Danmark 

 

Vi oplever at mange grupper ikke er med i den del af AA's service, og derved mistes 
forbindelsen og kommunikationen grupper og region imellem. 

Begrundelse Det tredie ben i AAs trekant 
 

Komiteens noter til emne 
 
 
Sig det til møderne at der mangler en grupperepræsentant, fortæl om hvad det er at være 
grupperepræsentant. 
 

Der mangler mange grupperepræsentant, løsningen ligger i regionen. 
Info, om hvor der er møde. Informere om der er regionsmøder. 
Den den eksisterende grupperepræsentant’s opgave at vidergive staffeten. Fortælle om regionen, 
arbejdet og hvorfor, hvad man får ud af det. Også gerne snakke om, hvor dejligt det er at være på SK. 
Tiltrækning frem for agitation.  
 

Fortæl om der er et behov for en grupperepræsentant. Fortæl åben og ærligt, gå til den enkelte og 
opfordre til at blive grupperepræsentant ikke altid til den brede forsamling.  
 
Hver enkelte gruppe skal blive bedre til at tage mod nykommer der skal grupperepræsentant hjælpe til. 
 
Besøg andre grupper og fortæl om glæden og muligheder, som det giver at være grupperepræsentant. 
Tag gerne ud til andre grupper. 
 
Vi skal tættere på, distancen skal væk. Vi skal indvolvere grupperne, uddele opgaver..Regionen, kan fx 
give en gruppe en bestemt opgave, såsom at kontakte et sygehus eller behandlingshjem. 
 
Der må gerne være noget kød på at være grupperepræsentant, fx ved dagsorden til 
grupperepræsentantmøde. Få gjort grupperepræsentant nyttig, så det ikke bare er, hvem laver kaffe og 
hvem er mødeleder. 
 
Snak/fortæl om de muligheder og hvorfor der skal være en grupperepræsentant. Del pjecer ud ”Glæden 
ved at være grupperepræsentant” . 
 
 
Er det en AA-Gruppe eller er det et møde? Et møde er noget man ”bare” går til. Tag din sponsi 
med/fortæl ham/hende om glæden ved at være grupperepræsentant. 
 
Hvor tit har vi hørt et speak som handler om service? Men om helbredelse. 
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Servicekonference 2018  

Komite Visioner 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Principper forud for personer 
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Overskrift: Servicehåndbogens side 6, afsnit 6: 
 

Forslagsstiller 

Forslag 

Servicehåndbogsudvalget 

   
Nuværende tekst: 
   
Komitéen kan også vælge ikke at færdigbehandle et forslag, men overlade dette til drøftelse i 
Servicekonferencens plenum. 
   
   
Forslag: 
   
Teksten fjernes. 

Begrundelse Ansvarligheden i komiteerne styrkes ved, at der skal træffes beslutning om en indstilling til 
plenum. Hensigten med at behandle forslagene i en Komite er også at undgå uoverskuelige 
drøftelser i plenum. 
   
I en situation, hvor det er umuligt for en Komite at fremkomme med en indstilling, bør 
forslaget bortfalde eller henvises til behandling på en senere Servicekonference. 

Økonomiske 
konsekvenser 

Ingen 

 
Bilag Der indsendes IKKE bilag til forslaget 

Komiteens indstilling  
 
Forslaget indstilles til Til Godkendelse  

Begrundelse 
for indstilling 

Eventuelle 
bemærkninger 

 
Afstemning i plenum (søndag) 
 
 

1. afstemning: 
         For komiteens indstilling: 54 96,4 % Imod: 2 Blanke: 0 Ialt: 56* 

2. afstemning: 
         For komiteens indstilling: 53 93,0 % Imod: 2 Blanke: 2 Ialt: 57 

          
Forslaget er vedtaget 

* 1 stemmeberettiget havde forladt lokalet 
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Overskrift: Servicehåndbog side 3: Servicekonferencens program 

 

Forslagsstiller Servicehåndbogsudvalget 
 

Forslag Nuværende tekst: 
Dagsordenen fastsættes på grundlag af forslag, som er indsendt til Hovedservicerådet af 
Regioner, Grupper, udvalg eller enkeltpersoner. Alle indsendte forslag bør være behandlet i 
ét eller flere ansvarlige led. Personlige forslag bør vurderes af en Gruppe, Region og så videre. 
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. 

 
Forslag som ikke opfylder kriterierne ovenfor, vil blive returneret til forslagsstillerne med 
begrundelse. Forslag, som omhandler samme emne, kan foreslås slået sammen i samarbejde 
med forslagsstillerne. Forslag, som herefter opfylder kriterierne, vil blive optaget på 
dagsordenen. 
   
Forslag til ny tekst: 
Dagsordenen fastsættes på grundlag af forslag og emner til workshops, som er indsendt til 
Hovedservicerådet af Regioner, Grupper, udvalg eller enkeltpersoner. 
Forslag er konkrete ændringer, der kan foretages afstemning om. 
Workshops er emner til drøftelse og inspiration. Emnerne kan føre til ideer til forslag, der 
arbejdes videre med og eventuelt fremsættes på en senere Servicekonference. 
Alle indsendte forslag og emner til workshops bør være behandlet i ét eller flere ansvarlige led. 
Personlige forslag bør vurderes af en Gruppe, Region og så videre. For at indsendte forslag 
skal kunne behandles på Servicekonferencen bør de: 
-vare i overensstemmelse med Traditionerne 
 - være til gavn for AA Danmark 
-være fulgt af økonomiske konsekvensberegninger. 
Forslag som ikke opfylder kriterierne ovenfor, vil blive returneret til forslagsstillerne med 
begrundelse. Forslag, som omhandler samme emne, kan foreslås slået sammen i samarbejde 
med forslagsstillerne. Forslag, som herefter opfylder kriterierne, vil blive optaget på 
dagsordenen. 

Begrundelse I Servicehåndbogen mangler der definition af, hvad forslag er og hvad workshops er. 
 

Økonomiske 
konsekvenser 

Ingen 

 
Bilag Der indsendes IKKE bilag til forslaget 

Komiteens indstilling  
Forslaget indstilles til Godkendt     

Begrundelse det giver god mening   for indstilling 

Eventuelle 
bemærkninger 
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Afstemning i plenum (søndag) 
 
 

1. afstemning: 
          For komiteens indstilling: 56 100,0 % Imod: 0 Blanke: 0 Ialt: 56* 

 
           

Forslaget er vedtaget 
 

* 1 stemmeberettiget havde forladt lokalet  
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Overskrift: Ledelsesstruktur 
 

Emnestiller Daglig Ledelse 

Emne Eventuel ny struktur i AA-Danmark 
 

Begrundelse For eksempel er Danmark det eneste land, der har en struktur med en Daglig Ledelse, der er 
direkte valgt på Servicekonferencen. 

 
I stedet for en sådan Daglig Ledelse konstituerer Hovedservicerådet sig med en formand, en 
viceformand og en sekretær. Disse vælges for et år ad gangen, men kan genvælges op til 4 år 
De opgaver der i dag påhviler Daglig Ledelse overgår til de personer, der varetager disse poster. 

 
 

Komiteens noter til emnet 
 
 

Der mangler grund til at ændre daglig ledelse  
Servicekonferencen bør vælge  
Grupperne vælger tjener på SK 
Ønsker mere begrundelse  
Det er en dårlig ide, fordi det er grupperne der skal vælge 

 
Det er en god ide, fordi de kan selv vælge deres hat. 
 
Det er et godt forslag og fint de selv sidder med ansvaret. 
 
Fint forslag passer med koncepterne. 
 
Må have tillid til at de kan forvalte deres mandat.  
 
Bange for centralisering.  
 
Vi mangler mere begrundelse fra forslagsstiller. 
 
Det er udgifter til 3 personer der spares.  
 
Hvad er den god grund til at ændre forslaget. 
 
Det her er et råb om hjælp vi er ikke nok til at løse opgaverne.  
 
Forslaget understøtter SK-18 slogan Principper forud for personer.  
 
De kommer tættere på grupperne fordi det er dem der indstiller til HSR 
 
Det er et problem at finde folk til frivilligt arbejde, der for kan HSR finde en til at løfte opgaverne
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i Danmark 

 

 

Overskrift: Økonomisk ansvarlighed 
 

Emnestiller Daglig Ledelse 

Emne Anvendelse af eventuelt overskud i de kommende år. 
 

Begrundelse På Servicekonferencen i 2017 blev en workshop med emnet økonomisk ansvarlighed 
behandlet, og der var enighed om at det var bedre at øge indtægterne end se på 
besparelsesmuligheder indenfor Service. 
   
Resultatet i 2017 ser ud til at blive positivt, da hattepengene har været inde i en positiv 
udvikling, måske med baggrund i workshoppen i 2017. 

 
Komiteen anmodes om at komme med ideer til, hvad et eventuelt fremtidigt overskud kan 
anvendes til. 

 
 

Komiteens noter til emnet 
 
 
Grønland hjælpes 
Vigtigt at AA er mere transparent i forhold til hvor og hvordan pengene bruges 
Det er vigtigt at der er penge til Sundhedsdag m.m at der er materialer, at der køre penge. En buffer. 
 
Det vigtigt vi kaster penge efter LIV I Midtjylland bruger vi radio spots overvejer TV spots 
Intern information det vigtig at der bruges resurser på det.  
Kan man bruge penge på en slags task force der rejser ud til grupperne.  
Vær bedre til at besøge søster grupper 
Fokus på de unge  
Brug penge på elektronisk markedsføring 
Pas på med ikke at få berørings angst overfor den verden vi lever i.  
Det vigtigt at få frem til de unge at det kan være sjovt at være ædru. 
Vi skal være anonyme ikke usynlige. 
AA skal ikke være anonym det er personerne der skal være anonyme.  
En folder i gruppen hvad hattepenge bruges til.  
AA verdensdag. 
En folder till lægen gør den gratis.  
Der mangler materiale til den lidende alkoholiker der er indlagt på sygehuset. 
Anbefaler at få professionelle til at lave Aas hjemmeside incl. SEO & Adwords. 
Husk også at hjælpe globalt.  
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Overskrift: Hvordan får vi flere/alle grupper til at vælge 
en grupperepræsentant? 

Emnestiller Region Nordjylland. 

Emne Hvordan får vi flere/alle grupper til at vælge en grupperepræsentant? 

i Danmark 

 

Vi oplever at mange grupper ikke er med i den del af AA's service, og derved mistes 
forbindelsen og kommunikationen grupper og region imellem. 

Begrundelse Det tredie ben i AAs trekant 
 
 

Komiteens noter til emnet 
 
Når du er til møder fortæl I grupper om hvad der sker I regionen.  
Fortæl fortæl fortæl om det 
Vi kører nogle stykker fra gruppen sammen i bil til regionsmøde 
Det vigtigt at regionen gør sig synlig i grupperne. 
Værtsgruppe. 
Dele om hvad service gør for mig. 
Få informationsudvalget ud i grupperne 
Brug trekantens 3 ben 
Vi skal være bedre til at åbne døren og få folk med.  
Måske skal regionens rolle ændres. 
Kik på definitionen af møder og grupper 
Regionsmøder kan være kedelige. 
På hjemmesider ligger der et forslag til hvordan man holder gruppe samvittighedsmøde   
Speaker på regions møde 
Skype møde/speak på regionsmødet 
At vi holder det simpelt og enkelt til møderne 
Der skal måske ikke ændres noget, vi har en struktur der fungere. 
I gruppen er det ikke altid populært at dele om regions arbejde. 
Erfarende og aktive skal være bedre til at fortælle om hvad de laver af service.  
Det virker ved at vise glæden ved hvad man gør.  
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i Danmark 

 

 

Overskrift: Regionsvalgte Hovedservicerådsrepræsentanter 
 

Forslagsstiller Region Øst 
 

Forslag Antallet af regionsvalgte medlemmer i Hovedservicerådet reduceres fra to til én repræsentant 
fra hver region. 

Begrundelse Hensigten med dette forslag er snarere at spare på menneskelige ressourcer end at spare 
på økonomiske ressourcer. 
Da hovedparten af Hovedservicerådets arbejde består i at føre tilsyn med at 
Servicekonferencens beslutninger realiseres, mener Region Øst at ét regionsvalgt medlem fra 
hver region er nok, idet det praktiske arbejde i Hovedservicerådets ansvarsområde varetages 
af Daglig ledelse, kontorfunktioner og diverse udvalg. 

 
 

Økonomiske 
konsekvenser 

Det er blevet vanskeligere at tiltrække folk til service. 

Der vil være en mindre besparelse på rejseomkostninger til møder og på omkostninger ved 
afholdelse af servicekonference og møder. 

Bilag Der indsendes ikke bilag til forslaget 
 

Komiteens indstilling 
Forslaget indstilles til forkastelse 

Begrundelse: 

Fordelen ved at være to er, at den nye kan indføres i arbejdet i HSR.  

Faren ved en person er, at det bliver svært få nye medlemmer ind i HSR. 

Fordelen ved at være 2 vejer tungere end fordelene ved forslaget.  
 
Diversiteten (mangfoldigheden) er vigtig, hvilket forslaget om en i HSR ville bringe i fare.  
 
Det er vigtigt for demokratiet i AA, at der er to repræsentanter 
 
To sparrer bedre end en, under transporten kan man dele erfaringer, og dermed bliver det lettere at få ny med, 
når man er to.  

Eventuelle 
bemærkninger 
 
Udfordringen ved at skaffe deltagere til service, skal ikke løses ved at skære ned på poster. 

 
Afstemning i plenum (søndag) 
__ 

1. afstemning: 
         For komiteens indstilling: 55 98,2 % Imod: 1 Blanke: 0 Ialt: 56* 

2. afstemning: 
         For komiteens indstilling: 54 96,4 % Imod: 2 Blanke: 0 Ialt: 56* 

          
Forslaget er forkastet 

* 1 stemmeberettiget havde forladt lokalet 
 _______ 
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i Danmark 

 

 

Overskrift: Servicehåndbogens side 5: Observatører fra udlandet 
 

Forslagsstiller Servicehåndbogsudvalget 
 

Forslag Nuværende tekst: 
 

Observatører fra udlandet. Alle lande, hvor AA er repræsenteret, er velkomne til at sende 
observatører til vor Servicekonference. Eventuel deltagelse er som hovedregel for egen 
regning. 

 
Forslag: 
Observatører fra udlandet. 
Observatører, der er inviteret af AA Danmark afholder selv udgiften til transport. 
Udgifter ved deltagelse i Servicekonferencen afholdes af AA Danmark. 

 
Alle lande, hvor AA er repræsenteret, er velkomne til at sende observatører til vor 
Servicekonference. 
Eventuel deltagelse er for egen regning. 

Begrundelse Der skabes overensstemmelse imellem den måde, det fungerer på i dag og den tekst, der er i 
Servicehåndbogen. 

Økonomiske 
konsekvenser 

Ingen 

 
Bilag Der indsendes IKKE bilag til forslaget 

Komiteens indstilling 
Forslaget indstilles til vedtagelse under forudsætning af tilføjelsen neden for 
under eventuelle bemærkninger.  

Begrundelse:  

Det er et must, at der er overensstemmelse mellem ord og praksis.  

En god ting ved det nye forslag er, at man kan invitere observatører fra lande, 
hvor AA endnu ikke er repræsenteret.  
Hvis der i servicehåndbogen står ’som hovedregel’, giver det mulighed for i særlige tilfælde at betale.  

Eventuelle 
bemærkninger  
 
Vi foreslår, at forslaget præciseres med tilføjelsen ’som hovedregel’, så der står ’ Observatører, der er inviteret af 
AA Danmark afholder som hovedregel selv udgiften til transport. 
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Afstemning i plenum (søndag) 
 

1. afstemning: 
         For komiteens indstilling: 47 82,5 % Imod: 4 Blanke: 6 Ialt: 57 

2. afstemning: 
         For komiteens indstilling: 44 75,9 % Imod: 11 Blanke: 3 Ialt: 58* 

Forslaget er vedtaget med tilføjelsen 
 

*Ordstyreren fik accept af Konferencen til at godkende resultatet 
 

 _________ 
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Overskrift: Ledelsesstruktur 
 

Emnestiller Daglig Ledelse 

Emne Eventuel ny struktur i AA-Danmark 
 

Begrundelse For eksempel er Danmark det eneste land, der har en struktur med en Daglig Ledelse, der er 
direkte valgt på Servicekonferencen. 

 
I stedet for en sådan Daglig Ledelse konstituerer Hovedservicerådet sig med en formand, en 
viceformand og en sekretær. Disse vælges for et år ad gangen, men kan genvælges op til 4 år 
De opgaver der i dag påhviler Daglig Ledelse overgår til de personer, der varetager disse poster. 

 
 
 
 
 

Komiteens noter til emnet 
 
En fordel ved, at HSR konstituerer sig med formand, viceformand og sekretær er, at man kan udpege nye personer 
til posterne, hvis nogen forlader dem i utide. Det fungerer dog i praksis pt.  
 
Det har været svært at forstå temaet om en eventuel ny ledelsesstruktur på grund af meget sparsomme 
informationer/beskrivelser i oplægget.  
 
Begrundelsen, at Danmark er det eneste land, som har daglig ledelse som struktur, er ikke et godt argument for at 
afskaffe daglig ledelse.  
 
Der kan være en risiko for, at kontinuiteten forsvinder, når HSR konstituerer sig løbende hvert år, dvs. formand, 
viceformand og sekretær kan potentielt udskiftes hvert år. Det er godt med fornyelse, men der bør være en 
balance mellem stabilitet og fornyelse.  
 
Det er nødvendigt, at AA som organisation har nogle mennesker, som har kendskab til AA, der kan tage nogle 
beslutninger, så organisationen kan fungere i dagligdagen.  
 
Det er gruppernes stemme (demokratiet), som kommer til orde både ved valg til Daglig Ledelse og med HSR-
modellen, hvor repræsentanter vælges i region, som så kommer i HSR, der kan udpege/konstituere.  
 
Med HSR-modellen kan man højst være formand, viceformand og sekretær i 4 år. Det forholder sig anderledes 
med den nuværende struktur med Daglig ledelse, fordi man kan sidde i HSR før man kommer i Daglig ledelse.  
 
Når HSR konstituerer sig, kan man vælge personer ud fra de kompetencerprofiler, som passer til posterne.  
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Overskrift: Økonomisk ansvarlighed 
 

Emnestiller Daglig Ledelse 

Emne Anvendelse af eventuelt overskud i de kommende år. 
 

Begrundelse På Servicekonferencen i 2017 blev en workshop med emnet økonomisk ansvarlighed 
behandlet, og der var enighed om at det var bedre at øge indtægterne end se på 
besparelsesmuligheder indenfor Service. 

 
Resultatet i 2017 ser ud til at blive positivt, da hattepengene har været inde i en positiv 
udvikling, måske med baggrund i workshoppen i 2017. 

 
Komiteen anmodes om at komme med ideer til, hvad et eventuelt fremtidigt overskud kan 
anvendes til. 

 
 
 

Komiteens noter til emnet 
 
 
Et overskud kan anvendes til:  

• At anvende penge, som kommer den lidende alkoholiker til gavn 
• At henlægge penge til reserver, så der er penge til tider med færre ’indtægter’.  At reservereglen 

gøres fleksibel, så det bliver muligt at overskride princippet om at have reserver til et års drift. 
Man kan diskutere, om det skal være 1,5 år eller 2 år, men ikke mere, da det vil overskride 
traditionerne. Vi skal undgå at blive formuende. 

• Resten af et eventuelt overskud kan sendes til New York. 
• Vi skal sætte nogen gode tiltag i gang.  
• Digitalisering af Box-bladet 
• Mobilepay løsning 
• Film ’Alcohol and me’ gøres færdig. 
• Tilstedeværelse på de sociale medier.  
• Hjemmesiden kan have brug for professionel assistance. 
• Produktion af nye/igangværende bøger 
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Overskrift: Hvordan får vi flere/alle grupper til at vælge 
en grupperepræsentant? 

Emnestiller Region Nordjylland. 

Emne Hvordan får vi flere/alle grupper til at vælge en grupperepræsentant? 

i Danmark 

 

Vi oplever at mange grupper ikke er med i den del af AA's service, og derved mistes 
forbindelsen og kommunikationen grupper og region imellem. 

Begrundelse Det tredie ben i AAs trekant 
 
 

Komiteens noter til emnet 
•  

At komme ud til grupperne, få kontakt og dialog omkring vigtigheden af at have en 
grupperepræsentant.  

• Man skal bruge konkret sprog og billeder, som kan få folk til at forstå hvad AA, region, 
servicekonference mm er. Det skal være konkret, spiseligt og enkelt. 

• I gruppesamvittighed bør man bringe sin viden i spil og få talt om vigtigheden af at have 
repræsentanter, som også deltager i regionsmøder.   

• Regionen kan møde op i grupper og bede om at få et kvarter til at informere om regionens og 
repræsentanters betydning. Man skal sikre, at der findes en person i hver gruppe, som man har 
kontakt til (mail, tlf.), når man er ude at snakke med gruppen.  

• Den personlige kontakt er vigtig, f.eks. ved at man som regionsmedlem inviterer (nye) 
gruppemedlemmer med til møder.  

• I nogle tilfælde er der en kløft mellem grupper og regionsråd. Her kan man informere grupper 
om, at regionsmødet er deres forum. Opfordre til at tage ansvar i fællesskabet, som rækker ud 
over gruppen – region, land, verden.  

• Det skal være sjovt at deltage i regionsmøde. Et eksempel fra en af regionerne er bruge 10 
minutter på de formelle ting for så at komme frem til en workshop om et emne. Grupper stiller 
forslag om, hvad der skal tages op på regionsmøderne, f.eks. emner eller emner til workshops.  

• I USA får man tilsendt information i et velkomstbrev, når en ny gruppe startes. 3 måneder efter 
følges op, hvor gruppen bliver bedt om at vælge en repræsentant.  
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Komiteernes sammensætning SK 2019 

 
Service  
Formand  Peter Kej  Region Midtjylland  
Sekretær  Frank J  Region Midtjylland  
Suppleant  Stig J  Region Nordsjælland  
 
Mediere  
Formand  Dorte V  Region Midtjylland  
Sekretær  Ander A  Region Midtjylland  
Suppleant  Lone B  Region Storkøbenhavn  
 
Visioner  
Formand  Michael Fe  Regions Øst  
Sekretær  Vibeke R  Region Nordsjælland  
Suppleant  Anders R  Region Storkøbenhavn  
 
Økonomi  
Formand  Evan N  Region Syd  
Sekretær  Søren F  Region Nordjylland  
Suppleant  Anne Maj R  Region Midtjylland  

 
 
 

Antal delegerede til Servicekonferencen 2019 

 Grupper Delegerede 

  20/4-2018 2019 

Nordjylland 40 7 

Midtjylland 99 11 

Syd 84 10 

Øst 65 9 

Storkøbenhavn 120 12 

Nordsjælland 31 6 

I alt 439 55 
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