
Hvad bruges Hattepengene til i Grupperne? 
 

Grupperne bestemmer selv, hvad Hattepengene der indsamles bru-
ges til - dette sker på gruppesamvittighedsmøderne. De anvendes for 
eksempel til: 

• Husleje 
• Kaffe/The  
• Indkøb af Velkomstmateriale  
• Indkøb af mønter 
• Indkøb af AA Litteratur 
• Bidrag til service i Regionen og AA-Danmark 

 
 

Hvad bruges Hattepengene til i Regionen? 
 

Via din Grupperepræsentant eller hvis du selv er aktiv i regionsar-
bejdet, er du med til at bestemme, hvad Hattepengene i Regionen 
bruges til. De anvendes for eksempel til: 
 

• Udgifter i forbindelse med servicemøder 
• Servicekonference 
• Informationsudvalg 
• Telefon og Internet 
• Regions Nyt / Hjemmeside 
• Porto og kopiering 
• Kontorartikler 
• Kørselsgodtgørelse vedrørende service 
• Bidrag til service i AA-Danmark 
 

Regionens regnskab er tilgængeligt på Regionens hjemmeside. 
 
 

 
 

Læg penge i Hatten  

Betal med Mobilepay 

Overfør til Regionens konto 
 

Eller 

Overfør til AA Danmark  

Mobilepay 83611 eller Konto 4180-8726000    

Hattepenge  

-dit frivillige bidrag 

 

-dit frivillige bidrag 



Hattepenge 
 

Hattepenge indsamles ved møderne for at opretholde den nødvendi-

ge AA-service, der kan sikre, at AA er tilstede for den lidende alko-

holiker. 

Vi bestemmer selv, hvor meget vi bidrager med og hvordan vi beta-

ler. 

I det følgende beskrives hvad Hattepengene bruges til. 

 

 

 

 

Syvende Tradition er grundlaget 
 

Hver AA-gruppe bør klare sig selv økonomisk  

og afslå bidrag udefra. 

 

AA-grupperne bør hvile fuldstændigt på frivillige bidrag fra deres 

egne medlemmer. 

Vi mener, at hver gruppe hurtigst muligt må tilegne sig dette ideal: 

• at enhver generel anmodning om midler i Anonyme Alkoholike-

res navn er særdeles farlig, ligegyldigt om den kommer fra grup-

per, klubber, hospitaler eller udenforstående bureauer 

• at modtagelse af store gaver eller bidrag er uklogt 

• at vi bør have den nødvendige reserve til at kunne klare vores 

forpligtelser 

• at vi aldrig samler en større formue, som ud over fornuftige re-

server, bliver ved med at hobe sig op uden egentligt fastsatte 

formål 

• at vi bidrager mest muligt til gavn for den lidende alkoholiker 

Hvad bruges Hattepengene til i AA-Danmark? 
 

Hvis du er aktiv i Regionsarbejdet og/eller i den landsdækkende AA 
Service, kan du også være med til at påvirke AA Danmarks anven-
delse af Hattepengene og andre indtægter - dette sker på de årlige 
Servicekonferencer. De anvendes for eksempel til: 
 

Indtægter 
• Hattepenge 
• Litteratursalg  

 

Fælles udgifter 
• Husleje 
• Vedligeholdelse og rengøring 
• Fotokopiering 
• Forsikringer 
• EDB, Internet, Telefon 
• Porto og kontorartikler 

 

Servicearbejde indland 
• Servicekonference og seminarer 
• Udgifter til møder i Service 
• Transportudgifter vedrørende Service 
• Internt forbrug af litteratur 

 

Servicearbejde udland 
• World Service Meeting 
• European Service Meeting 
• International litteratur 
• Nordisk samarbejde 

 

AA-Danmarks regnskab er tilgængeligt på www.dkaa.dk. 
 
 

 
 

Hvis du eller Gruppen har spørgsmål, så kontakt din Region eller 
Hovedservicekontoret. Du / I kan også få besøg i Gruppen, for orien-

tering om regnskaber, 
  

eller læs ”Vejledning vedrørende økonomi” på  
www.dkaa.dk/AA service/downloads 

http://www.dkaa.dk

