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Program 
 
 
 
Lørdag 21. april  
 
09:30 - 10:45  Ankomst og indskrivning  

Kaffe/te med rundstykker og pålæg  
 

10:45 - 11:15  Velkomst  
Præsentation af deltagerne samt praktiske oplysninger 
  

11:15 - 12:00  Konferencen åbner (se dagsordenen) 
  
12:00 - 13:00  FROKOST  
 
13:00 - 17:30  Komitéerne arbejder, inklusiv kaffepause samt valg af  

Formand og Sekretær til arbejdskomite på  
Servicekonferencen 2019, og selvvalgt ”walk and talk”  
vedrørende et af de 3 workshopemner  
 

18:00 - 19:30  MIDDAG  
 
19:30 - 22:00  Konferencen fortsætter i plenum (se dagsordenen). 
 
  
 
 
Søndag 22. april  
 
07:00 - 09:00  MORGENMAD 
  
08:00 - 09:00  Mulighed for et AA-møde eller en morgen-gå-tur m/ Jeppe  
 
09:00 - 10:00  Regionernes egen time  
 
10:00 - 10.15  PAUSE  
 
10:15 - 12:00  Konferencen fortsætter (se dagsordenen)  
 
12:00 – 13:00  FROKOST 
  
13:00 - 15:00  Konferencen fortsætter (se dagsordenen) 
  
15:00   Tak for i år og afrejse 
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Lørdag den 21. april 2018 – klokken 10.45  
 
Velkomst: 
 

Servicekonferenceformand Peter T bød velkommen til Servicekonferencen 
2018. 

 
Peter bød specielt velkommen til vores udenlandske gæst fra Slovenien, 
Jasna, og endvidere særligt velkommen til de 17 nye førsteårs delegerede. 
Peter opfordrede dem til at føle sig velkommen og ikke at tøve med at spørge 
dem, der har deltaget tidligere, hvis de skulle få problemer. 

 
Peter takkede Servicekonferenceudvalget, Hovedservicerådet og AA Data for 
godt samarbejde omkring årets Servicekonference. 

 
Herefter var der en præsentationsrunde: 

 

Deltagere 

Funktion   Navn Komite Stemmeret 

Konference: 
Servicekonferenceformand   Peter T     
Servicekonferenceviceformand * Tobias D     
Ordstyrer   Helle V     
Referent * Charlotte T     
Referent   Svend H     

  
Gæster: 
Slovenien   Jasna C-R     

  
Ansøgere: 
Sekretær * Ernst U D     
International Delegeret * Ole K     
Nordisk Delegeret * Randi P     

  
Delegerede: 
1. års delegeret - Midtjylland   Helle K Visioner X 
1. års delegeret - Midtjylland   Pia H Service X 
2. års delegeret - Midtjylland   Anders A Medier X 
2. års delegeret - Midtjylland   Anne Maj R Økonomi X 
2. års delegeret - Midtjylland   Frank J Service X 
2. års delegeret - Midtjylland   Rie R Økonomi X 
3. års delegeret - Midtjylland   Dorthe V Medier X 
3. års delegeret - Midtjylland   Peter Kej Service X 
4. års delegeret - Midtjylland   Henrik S Økonomi X 
Suppleant - Midtjylland    Betty K Visioner X 
Suppleant - Midtjylland    Jørgen F-H Visioner X 
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1. års delegeret - Nordjylland   Hanne T Økonomi X 
1. års delegeret - Nordjylland   Jan L Visioner X 
1. års delegeret - Nordjylland   Peter Kr Medier X 
3. års delegeret - Nordjylland   Niels T Medier X 
3. års delegeret - Nordjylland   Søren F Økonomi X 
4. års delegeret - Nordjylland   Bjarne V Økonomi X 

  
1. års delegeret - Nordsjælland   Finn S Medier X 
1. års delegeret - Nordsjælland   Jesper M Økonomi X 
2. års delegeret - Nordsjælland   Stig J Service X 
2. års delegeret - Nordsjælland   Vibeke R Visioner X 
3. års delegeret - Nordsjælland   Niels R B Visioner X 

  
1. års delegeret - Storkøbenhavn   Anders R Visioner X 
1. års delegeret - Storkøbenhavn   Cathrin B Økonomi X 
1. års delegeret - Storkøbenhavn   Christina B Service X 
1. års delegeret - Storkøbenhavn   Hannah F Service X 
1. års delegeret - Storkøbenhavn   Lone B Medier X 
1. års delegeret - Storkøbenhavn   Søren R Visioner X 
2. års delegeret - Storkøbenhavn   Flemming S Medier X 
3. års delegeret - Storkøbenhavn   Hans M Visioner X 
4. års delegeret - Storkøbenhavn * Ane S Medier X 
4. års delegeret - Storkøbenhavn * Tobias D Service X 

  
1. års delegeret - Syd   Erik L Service X 
1. års delegeret - Syd   Inger B Visioner X 
2. års delegeret - Syd   Kaj R J Service X 
3. års delegeret - Syd   Evan N Økonomi X 
4. års delegeret - Syd   Gert I Økonomi X 
4. års delegeret - Syd   Henrik B Økonomi X 
4. års delegeret - Syd   Randi P Visioner X 

  
1. års delegeret - Øst   Adam D Service X 
1. års delegeret - Øst   Michael O Service X 
2. års delegeret - Øst   Jens J Økonomi X 
3. års delegeret - Øst   Michael Fe Visioner X 
4. års delegeret - Øst   Joan C Visioner X 
Suppleant - Øst   Simon B Medier X 

  
Internationalt samarbejde: 
International Delegeret   Sune H-S Visioner   
Nordisk Delegeret * Charlotte T     
Nordisk Delegeret * Svend H     
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Hovedservicerådet: 
Regionsrepræsentant Midtjylland   Ivan W Økonomi X 
Regionsrepræsentant Midtjylland * Ole K Service X 
Regionsrepræsentant Nordjylland   Bent L Service X 
Regionsrepræsentant Nordjylland   Claus D Visioner X 
Regionsrepræsentant Nordsjælland   Jeppe L Økonomi X 
Regionsrepræsentant Nordsjælland   Leon K Service X 
Regionsrepræsentant Storkøbenhavn   Dorte S Medier X 
Regionsrepræsentant Storkøbenhavn   Ubesat     
Regionsrepræsentant Syd   Morten R Visioner X 
Regionsrepræsentant Syd   Afbud     
Regionsrepræsentant Øst   Ilias P Visioner X 
Regionsrepræsentant Øst   Peter Å Service X 

  
Fungerende formand for Hovedservicerådet   Susanne H     
Konstitueret Sekretær for Hovedservicerådet * Ernst U D     

  
Hovedservicerådets udvalg: 
Box 334 udvalg * Niels J     
Landsdækkende Informationsudvalg (Liv) * Ane Skovsted     
Litteraturudvalget   Kaj H Medier X 
Servicehåndbogsudvalg * Charlotte T   X 
Telefon- og e-mailudvalg   Lisbeth L Service X 
Økonomiudvalg   Svend H   X 

  
Kontorfunktioner: 
Forretningsfører   Mogens B A Økonomi   
Repræsentant for kontorfunktionerne   Ib B Medier   
Repræsentant for kontorfunktionerne   Jørgen J Medier   
Produktion   Ole P     
AA-Data   Jacky S     
AA-Data * Niels J     

 
 
 
 
Ad Punkt 1: Indledning 
 
 Herefter erklærede Peter T Servicekonferencen 2018 for åben. 
 

1.1 Peter T oplæste AA’s erklærede mål. 
 

1.2 Hannah F oplæste De Tolv Traditioner. 
 

1.3 Anne Maj R oplæste Garantierne i De Tolv Koncepter for Verdensservice 
- 12. Koncept. 
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Ad Punkt 2: Hvorfor har vi brug for en Servicekonference? (Bernard B. Smiths tale) 
 
 Susanne H læste Bernard B. Smiths tale op. 
 
 
 
Ad Punkt 3: Godkendelse af Dagsordenen 
 
 Peter T gennemgik Dagsordenen, hvorefter Dagsordenen blev godkendt. 
 
 
 
Ad Punkt 4: Praktisk orientering samt valg af stemmetællere 
 

Peter T gjorde de delegerede opmærksom på, at der blandt de andet og 
tredje års delegerede skulle vælges Formand, Sekretær og Suppleant til alle 4 
Komiteer. 
 
Endvidere skulle der vælges Formand og Viceformand til Servicekonferencen 
2019. Peter opfordrede kvalificerede til at henvende sig til ham, idet der 
allerede var en kandidat til posten som Servicekonferenceformand (Tobias B, 
der var Servicekonferenceviceformand i år).  (Peter redegjorde på et senere 
tidspunkt for kvalifikationskravene (blandt andet 5 års ædruelighed)). 

  
Peter gjorde opmærksom på at rygning skulle foregå udendørs, og  i 
forbindelse med komitefordelingen gjorde han opmærksom på, at der var 
andre gæster i centeret, som der skulle tages hensyn til. 

  
Der blev valgt 2 stemmetællere: Jacky S og Sune H S. 

 
 
Ad Punkt 5: Valg af Ordstyrer 
 
 Helle V blev valgt. 
 

Helle takkede for valget og gjorde opmærksom på at Servicekonferencen blev 
afviklet i overensstemmelse med Servicehåndbogen. 

 
 
 
Ad Punkt 6: Godkendelse af referenter for Servicekonferencen 
 
 Svend H og Charlotte T blev godkendt 
 
 
 
Ad Punkt 7: Godkendelse af referat for Servicekonferencen 2017 
 
 Referatet blev godkendt 
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Ad Punkt 7.1: (ekstrapunkt) Præsentation af Bogshoppen 
 

 Ib B præsenterede Bogsalget. 2/3 af bogsalget går til behandlingshjem og 
1/3 til grupper og privatpersoner. 4 bøger sælger mest: ”Store Bog”, ”12 + 12”, 
”At Leve Ædru” og ”Til Daglig Eftertanke”. 
”AA Bliver Voksen” sælger ikke godt, og derfor er der ved at blive lavet nogle 
nye tiltag.   
 
Ib omtalte også pjecerne, hvor der især er efterspørgsel på ”Sponsor svar og 
spørgsmål”, ”AA-gruppen - hvor det alt sammen begynder” og ”Er der en 
alkoholiker i dit liv?” 
Ib besvarede spørgsmål fra plenum, blandt andet var der et spørgsmål om, 
hvem der bestemmer, hvilken litteratur, der skal være i grupperne. Svar: Det 
gør grupperne. 

 
Til sidst i indlægget gjorde Ib opmærksom på, at han havde bøger og pjecer 
med på Servicekonferencen: Bogsalget var åbent. 

 
 
Ad Punkt 8: Indlæg om årets tema: ”Principper forud for personer” 
 
 Mogens B A’s indlæg:  
 

”Tak fordi jeg har fået lov til at komme med mine betragtninger til temaet for 
dette års Servicekonference: Principper forud for personer. 

 
Jeg vil starte med at læse op fra Til Daglig Eftertanke den 24. februar. 

 
Overskriften lyder: ”Et taknemmeligt hjerte. 
Jeg prøver at fastholde den sandhed, at et fuldt og taknemmeligt hjerte ikke 
kan nære nogen større indbildskhed.  
Når man er fyldt med taknemmelighed, må ens hjerte nødvendigvis banke af 
kærlighed til omgivelserne, den fineste følelse vi nogensinde kan rumme. 
(det er fra ”som Bill ser på det” side 47) 

 
så står der endvidere: 

 
Min sponsor sagde til mig, at jeg skulle være en taknemmelig alkoholiker og 
altid indtage en taknemmelig holdning. 
- at taknemmelighed var den grundlæggende bestanddel i ydmyghed,  
-  at ydmyghed var den grundlæggende bestanddel af anonymiteten, og 
-  at anonymiteten er det åndelige grundlag for alle vore traditioner, der til 
stadighed minder os om, at principper går forud for personen. 

 
Som resultat af denne vejledning begynder jeg hver morgen med at knæle og 
takke Gud for tre ting: 
Jeg lever 
jeg er ædru 
og jeg er medlem af Anonyme Alkoholikere. 

 
Endvidere prøver jeg på at leve med en taknemmelig holdning og fuldt ud 
nyde godt af endnu 24 timers AA-stil. 
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AA er ikke noget jeg tilsluttede mig, det er noget jeg lever”. (citat slut) 
 
 

Som jeg ser det med hensyn til begrebet "Principper forud for personer", så er 
der mange principper, og der er mange personer både indenfor og udenfor 
Fællesskabet. 
Fælles for alle må det gælde, at de forsøger at leve efter principper, der kan 
accepteres af alle, og dermed giver en meningsfuld og harmonisk tilværelse 
for den enkelte.  

 
Der kan vel ikke være nogen tvivl om, at en af årsagerne til at Fællesskabet 
stadigvæk eksisterer med over 80 år på bagen, er at principperne i vore 
Traditioner er så stærke og velfunderet, at de finder accept af alle. 

 
I vort Fællesskab bør en udveksling af synspunkter give dynamik, bare vi 
husker på at det er gruppesamvittigheden, der til sidst bliver tungen på 
vægtskålen, for det må vel være dette, der er betydningen af begrebet 
"Principper forud for personer."  

 
Når gruppesamvittigheden har talt, bør alle acceptere dette for vores fælles 
velfærds skyld.  
AA Gruppen vil altid gå forud for personen eller den enkelte. 
Så vi må alle lære at ofre personlige særstandpunkter til fordel for 
gruppesamvittigheden. 

 
Når jeg tænker tilbage på min aktive periode, var der altid en ting som var i 
centrum, og det var Jeg, Jeg, Jeg og atter Jeg.  
Alt drejede sig om mig. Hvordan havde jeg det?  
Hvorfor gjorde folk omkring mig ikke som jeg ville have det?  
Jeg krævede ind, og når jeg ikke fik min vilje, blev jeg sur eller vred.  
Verden var så ond mod mig.  
Så dengang var der tale om Personen forud for principper.  

 
Første gang jeg stødte på begrebet Principper forud for personer var for 23 år 
siden, da jeg som nyædru pløjede alt AA-litteratur igennem.  
Først Trinene og derefter Traditionerne. Det var her jeg stødte på 12. tradition 
som i den lange form lyder:  
”I AA mener vi, at anonymitetsprincippet har en umådelig åndelig betydning.  
Det minder os om, at vi bør sætte principper før personer;  
at vi må praktisere ægte ydmyghed;  
Formålet er, at den store gave vi har modtaget aldrig må ødelægge os, og at 
vi altid må leve i taknemmelig ihukommelse af Ham, der vogter over os alle”. 

 
Anonymitetens åndelige grundlag er opofrelse, AA's 12 Traditioner foreslår 
gang på gang, at vi opgiver vores personlige ambitioner til fordel for det fælles 
bedste.  
Det oplever vi i eksempelvis:  
1. Tradition: Vores fælles velfærd bør komme først.  
Dette sætter ens egne ønsker i baggrunden. 
2. Tradition: Kun en autoritet - en kærlig gud, udtrykt ved Gruppesamvittighed.  
Sætter også egne ønsker i baggrunden. 
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Så alle traditioner indeholder et element, der sætter personlige ønsker i 
baggrunden. 

 
 

Mon ikke de fleste AA'ere har oplevet noget der minder om den oplevelse, jeg 
havde som nyædru: 
Jeg er holdt op med at drikke.  
Det er da en personlig sejr.  
Hold kæft hvor er jeg stolt.  
Det skal hele omverdenen da vide. Familie, venner, arbejdskammerater. 
Underforstået et udtryk for selvforherligelse: Se, hvor sej og stor en 
personlighed jeg er. 

 
Det var endnu engang egoisme at sætte sig selv i centrum, og jeg havde 
endnu ikke helt forstået 12. trin omkring ydmyghed. Men heldigvis nåede dette 
trins ordlyd ind på lystavlen, og satte en stopper for at fare ud og spille stor 
mand.  
Så det var godt at pionererne i AA tidligt blev klar over, at princippet omkring 
anonymitet var vigtigere end personlig selvforherligelse. 

 
Men for at Fællesskabet skal kunne fungere på alle niveauer, det være sig i 
Grupperne, i Regionerne og i Servicestrukturen som sådan:  
Så mødes medlemmer, der skal træffe beslutninger om opgaver der skal 
løses eksempelvis:  
i Grupperne: Hvem skal være mødeleder, kaffemand, nøglebærer osv. 
i Regioner, Hovedservicerådet og Udvalg om, hvordan skal struktur og  
specifikke fælles opgaver løses indenfor Fællesskabet. 

 
I alle disse serviceorganer mødes mennesker med vidt forskellig baggrund, 
uddannelse, indsigt, lederevner, altså en broget flok, som skal lære, at ingen 
bestemmer over andre, alle er ydmyge tjenere, men samspillet skal dog 
fungere, og dette kræver en vis form for ledelse.  

 
Og dette lykkes bedst når den enkelte AA'ere husker på:     
Anonymitet - åndelighed - ydmyghed - lig med Principper går forud for 
personer. 

 
Vi er her på Servicekonferencen blevet udvalgt til at beslutte indhold og 
retning fremover for service i AA Danmark som sådan.  
Det er vores ansvar at dette bliver en succes, og kan være en hjælp for dem 
der kommer efter os. 

 
Kunsten er efter min opfattelse og dermed min opfordring til jer, at hvis I i 
fremtiden kommer ud for situationer i Fællesskabet, hvor I ikke er enige med 
andre, så husk på hvad AA-erfaringerne siger?  

 
De siger Principper forud for personer. 

 
Fællesskabets styrke og fortsatte vækst vil så være i de bedste hænder.  

 
Og glem så ikke at arbejdet med dette servicearbejde, der udføres, danner 
baggrund for vor vigtigste opgave som er:  
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At give budskabet videre til alkoholikeren som stadig lider. 
  

Dette sker bedst hvis vi husker på sammenhold i AA. 

I starten af mit servicearbejde stiftede jeg bekendtskab med et citat, som er 
skrevet af Søren Kierkegaard, ord der har været en ledetråd for mig overfor 
nykommere og i servicearbejdet: 

"Hvis jeg skal lykkes med at lede en person mod et bestemt mål, må jeg først 
finde det sted, hvor han er, og begynde der.  
Hvis jeg ikke kan gøre dette, så narrer jeg mig selv, når jeg tror, jeg kan 
hjælpe andre. 
For at hjælpe nogen, er jeg helt sikkert nødt til at forstå mere end han gør, 
men først og fremmest forstå det, han forstår. 
Hvis jeg ikke kan gøre det, hjælper det ikke, at jeg har mere viden. 
Hvis jeg stadig ville vise, hvor meget jeg kan,  
så er det fordi jeg er forfængelig og arrogant,  
og at jeg i stedet ønsker at blive beundret af andre i stedet for at hjælpe. 
Al ægte hjælpsomhed begynder med ydmyghed over for den person, jeg vil 
hjælpe,  
og derfor må jeg forstå, at det at hjælpe ikke er at ville dominere, men være 
villig til at tjene. 
Hvis jeg ikke kan gøre dette, så kan jeg ikke hjælpe nogen." 

 
Jeg ser frem til en dejlig weekend sammen med fæller, der ligesom jeg har 
valgt at ville noget andet med sit liv, end den vej de tidligere var slået ind på.  
God Servicekonference. 
Tak for mig”. 

 
 
 Herefter var der frokost og 
 
 
Lørdag eftermiddag: Arbejde i Komiteerne 
 
 
Lørdag den 21. april - klokken 19.30 
 
Ad Punkt 9: Præsentation af emner til valg 
 
  

9.1 Servicekonferenceformand 2019 
 

Tobias B præsenterede sig, idet han først udtrykte stor glæde og 
taknemmelighed over komitearbejdet i den forløbne eftermiddag. Herefter 
fortalte Tobias, at hans ædruelighed på nuværende tidspunkt var 4 år og 2 
måneder. 
 
Tobias gjorde endvidere rede for sin vej inden for service, og sluttede af med 
at sige, at det er godt at lave service, det holder ego’et nede. 
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Helle V opfordrede andre emner til at melde sig, inden punkt 18.1: Valg af 
Servicekonferenceformand 2019 (søndag). 

 
 
  

9.2 Servicekonferenceviceformand 2019 
  

Der var ingen kandidater til denne post. Helle V opfordrede alle delegerede 
med mindst 5 års ædruelighed til at overveje at stille sig til rådighed. 

 
 
  

9.3 Formand for Hovedservicerådet 
 
Der var ingen kandidater til denne post.  
 
Helle V oplyste at posten er vakant frem til næste Servicekonference. 
Susanne H, der er Viceformand for Hovedservicerådet, fortsætter som 
fungerende Formand.  

 
  
 

9.4 Sekretær for Hovedservicerådet 
 

Ernst U D præsenterede sig og berettede om, at han efter sidste års 
Servicekonference, hvor der ikke var kandidat til posten som Sekretær for 
Hovedservicerådet, var blevet opfordret til at lade sig konstituere på posten. 
Derudover var Ernst Ordstyrer på Servicekonferencen 2017. 
 
Servicearbejdet går ud på at ”give noget og få noget”, og Ernst har nu sagt ja 
til at søge posten som Sekretær for Hovedservicerådet, fordi ”jeg vokser ved 
det”. 
 
 
 
9.5 International Delegeret 
 
Ole K præsenterede sig, idet han henviste til sin ansøgning og opfordrede 
forsamlingen til at stille spørgsmål. 
 
Ole sluttede med ordene: ”Alt servicearbejde i AA afhænger af, at man går til 
det med ydmyghed, der er altid en person, man kan spørge til råds - Jeg kan 
ikke alting selv”. 
 
 
 
9.6 Suppleant for International Delegeret 
 
Der var ingen kandidater til denne post. 
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9.7 Nordisk Delegeret 
 
Randi P præsenterede sig og fortalte blandt andet, at hun havde være 
referent ved Nordiske Temadage i Ribe. Randi sluttede med at give udtryk for 
et ønske om, at ”give en lille smule tilbage af alt det, jeg har fået”.  
 
 
 
9.8 Revisorsuppleant 
 
Der var ingen kandidater til denne post. 

 
 
 
Ad Punkt 10: Godkendelse af rapporter fra Udvalg og Internationale Delegerede 
 
 
 10.1 Box 334 udvalget 
 

Niels J repræsenterede udvalget og opfordrede Grupper og Regioner til at 
indsende materiale til bladet. Endvidere efterlyste Niels gode forslag til 
forsider.  
 
På forespørgsel oplyste Niels, at oplægget er på cirka 300 eksemplarer (½ 
private abonnenter, ½ Grupper), samt at der arbejdes på at de gamle Box 
blade kommer i elektronisk form på Hjemmesiden. På lang sigt bliver det 
måske også tilfældet med de aktuelle udgaver. 
 
 
10.2 Landsdækkende Informationsudvalg (Liv) 
 
Ane S repræsenterede udvalget og gjorde rede for de aktuelle aktiviteter, 
blandt andet forberedelse af deltagelse i Folkemødet på Bornholm og den nye 
Hjemmeside i samarbejde med Telefon- og E-mailudvalget og AA Data. 
 
På forespørgsel oplyste Ane, at det er en for stor opgave at lave den nye 
Hjemmeside med frivillig arbejdskraft.  
Ane opfordrede til at der ofres nogle penge på det. 
 
Ligeledes på forespørgsel gjorde Ane rede for, hvordan deltagelsen i 
Folkemødet på Bornholm gavner vores Fællesskab. Det gavner Fællesskabet 
internt, idet der skabes kontakt til medlemmer på Bornholm. Derudover gavner 
det informationsarbejdet, blandt andet blev der uddelt omkring 1500 brochurer 
på Folkemødet i 2017. Endelig gavner det oplysningsarbejdet, således at der 
bliver lavet aftaler om at deltage i oplysningsmøder uden for Fællesskabet. 
10.3 Litteraturudvalget 
 
Kaj H repræsenterede udvalget og berettede om, hvad der er sket i udvalget 
efter at rapporten blev skrevet. Der arbejdes på at etablere en 
korrekturgruppe, idet den skal bestå af ’de rigtige mennesker’ og leve op til de 
’rigtige parametre’ for arbejdet fremover. 
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Der var flere spørgsmål. Blandt andet blev der spurgt, om alle medlemmer 
kan gå i gang med at oversætte på eget initiativ. Kaj oplyste, at der ikke er 
noget til hinder for dette. Det er dog mest hensigtsmæssigt, hvis ønsket om at 
oversætte en tekst fremsættes for Regionen til godkendelse.  
 
På forespørgsel uddybede Kaj de forskellige krav til korrekturlæsning. De 
afhænger af, om det drejer sig om for eksempel en personlig historie, som 
ikke kræver den helt stor nøjagtighed, eller for eksempel Trin og Traditioner, 
hvor der stilles store krav til præcision. 
 
 
10.4 Telefon- og e-mailudvalget 
 
Lisbeth L repræsenterede udvalget og berettede, at det der optager udvalget 
lige nu, er overgangen til den nye mobiludbyder Fullrate. Der har været en del 
problemer, men de er forhåbentlig ved at være løst. 
 
Der er behov for nye kontorvagter. 
 
 
10.5 Servicehåndbogsudvalget 
 
Charlotte T repræsenterede udvalget. Siden rapporten blev skrevet, er der 
indføjet 3 kommissorier i Strukturhåndbogen. Lige nu arbejdes der på 
udvalgets fremtid, hvis der ikke melder sig nye medlemmer.  
 
Charlotte opfordrede de delegerede til at melde sig ind i et af udvalgene, da 
de jo havde vist interesse for service ved at melde sig til Servicekonferencen. 
 
 
10.6 Økonomiudvalget 
 
Svend H repræsenterede udvalget. Svend takkede Hovedservicerådet for det 
gode samarbejde, og fortalte endvidere, at udvalget har arbejdet videre med 
de mange ideer, der blev affødt af W03 på Servicekonferencen 2017. Det  
bliver spændende at se, hvilke nye ideer, der er fremkommet i workshoppen 
om anvendelse af et eventuelt overskud. 
 
På forespørgsel uddybede Svend udvalgets opgaver, som blandt andet består 
i at følge udviklingen i økonomien og vurdere de økonomiske konsekvenser af 
de beslutninger, der bliver taget. 
 
 
10.7 Nordiske Delegerede 
 
Svend H har været Nordisk Delegeret i 4 år og gav udtryk for, at det har været 
spændende og lærerigt. Mange af de problemer, som vi slås med i Danmark, 
har de også i resten af Norden. 
 
Svend roterer ud ved denne Servicekonference, han har deltaget i 
Servicekonferencerne 2018 i Sverige og Norge. Der er færre delegerede, men 
trods det bruger de dobbelt så lang tid. Måske er de danske delegerede bedre 
forberedt. 
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Svend deltager som suppleant ved Nordisk Møde i Finland i slutningen af maj, 
da den opstillede kandidat til posten er forhindret. 
 
 
10.8 Internationale Delegerede 
 
Sune H-S beklagede den mislykkede tur til York (se rapporten). Sune, der 
roterer ud i forbindelse med Servicekonferencen 2019, glæder sig til, at dele 
oplevelserne med den nye Internationale Delegerede.  
 
De Internationale Delegerede skal deltage i World Service Meeting i Sydafrika 
i oktober 2018. 
 
Sune oplyste, at til World Service Meeting i 1969 deltog 14 lande. Nu er der 
63 General Service Kontorer i 180 lande. Store Bog er oversat til 70 sprog og 
solgt i 2 millioner eksemplarer. 
 
Sune udtrykte stor glæde og tilfredshed med, at Hovedservicerådet havde 
gjort det muligt, at den Internationale Delegerede for Slovenien (Jasna Cuk 
Rupnik, ikke-alkoholiker og medlem af det slovenske Hovedserviceråd 
(General Service Board)) har kunnet deltage i denne Servicekonference. Det 
er godt at kunne give noget uden nødvendigvis at være sikker på, at man får 
noget tilbage. 
 
På forespørgsel oplyste Sune, at det er et tilbagevendende problem i alle 
lande, at det er svært at generere folk til service. 
 
 
Alle rapporter blev taget til efterretning 

 
 
 
Ad Punkt 11: Rapport fra Hovedservicerådet 
 

Susanne H henviste til rapporten. Susanne oplyste, at der er udarbejdet et 
Kommissorium for ikke-alkoholiker, det er indføjet i Strukturhåndbogen. Der er 
fortsat ikke fundet en kandidat til posten. Der har været flere henvendelser, 
men ingen har opfyldt betingelserne som beskrevet i Kommissoriet. Lige nu er 
der en 22 årig, som Daglig Ledelse skal have en samtale med, men det er nok 
tvivlsomt, om hun opfylder kvalifikationskravene. 
 
Der er kommet en ny lov, som indbefatter en skærpelse af kravene til 
behandling af persondate. Den træder i kraft pr 1. maj 2018. AA data arbejder 
med at sørge for, at vi lever op til kravene. Susanne gjorde opmærksom på, at 
loven også gælder i Regionerne. 
 
Opgaverne på kontoret er revideret og omfordelt. I den forbindelse besluttede 
vores mangeårige Kontorkoordinator efter fælles aftale at fratræde sin stilling 
den 31.12.2017. 
De nye opgaver og funktioner er godkendt af Hovedservicerådet. Jacky S er 
således nu husvært, Ib B er boghandler og Jørgen J er 
boghandlermedhjælper. 
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I arkivet har Lars A gjort et stort og flot arbejde. Arkivet er således ved at 
være færdigt og indeholder referater og dagsordener fra Servicekonferencer 
og Hovedservicerådsmøder strækkende sig helt tilbage til slutningen af 
1980’erne. Det vil snart blive lagt på Hjemmesiden. Lars modtager gerne 
materiale, som endnu ikke er medtaget. 
 
Susanne besvarede spørgsmål og kommentarer, blandt andet blev det fundet 
beklageligt, at det ikke er lykkedes at finde en kandidat til posten som 
Formand for Hovedservicerådet. Susanne uddybede, hvad der var gjort for at 
finde en kandidat til posten og hvilke kvalifikationskrav der er.  
Susanne gav udtryk for, at der er fundet en mulig kandidat til 
Servicekonferencen 2019. 
 
Rapporten blev taget til efterretning 

 
 
Ad Punkt 12: Afslutning lørdag 
  

Tobias B udtrykte håb om, at medlemmer fra andre Regioner end 
Storkøbenhavn vil strømme til Landsmødet. De nuværende medlemmer af 
den arrangerende gruppe rejste sig, og Tobias opfordrede til, at andre tilbyder 
deres hjælp. De kunne få oplyst en mail adresse, hvor de kan melde sig til. 
 
Helle V efterlyste 2 førsteårs delegerede og 1 fjerdeårs delegeret til at sige 
nogle ord i forbindelse med afslutningen søndag. 
 
Jeppe L ville stå for en gåtur søndag morgen klokken 8. 
 
Niels T meldte sig som mødeleder ved AA mødet søndag morgen. 
 
Der blev fordelt lokaler til Regionens time, og deltagerne blev mindet om at 
aflevere nøgler i receptionen senest klokken 9 søndag morgen. 
 
 
Vi sluttede dagen med  
 
 
 

SINDSROBØNNEN 
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Søndag den 22. april 2018 - klokken 10.15 
 

Inden vi begyndte på dagens program, bad Helle V alle med minimum 5 års 
ædruelighed om at rejse sig op. Derefter berettede Helle fra sine oplevelser 
på Servicekonferencen i York, hvor alle, der har kvalifikationerne til en post 
stiller sig til rådighed. Der skal en helt speciel årsag til for ikke at gøre det. 
Man stiller sig til rådighed, og så er det op til Servicekonferencen at 
bestemme, hvem der får posten. 

 
 
Ad Punkt 13: Godkendelse af regnskab for 2017 
 
 Mogens B A gennemgik og uddybede regnskabet. 
 

Der har været en stor indtægtsstigning, først og fremmest på grund af en stor 
stigning i hattepengene. Mogens understregede, at denne stigning kom i 
sidste kvartal, så det må forventes, at hverken Grupper eller Regioner ligger 
inde med store reserver på nuværende tidspunkt. De samlede udgifter er 
samtidig faldet lidt, og det betyder sammenlagt, at årets resultat er på 250.200 
kroner (mod budgetteret -105.447). 
 
Det medfører, at vi nu har en reserve på 1,2 millioner, hvilket vil sige, at der er 
en overskydende reserve på 315.000 kroner. Fordelingen af denne 
overskydende reserve skal Servicekonferencen tage stilling til under punkt 14. 
 
På forespørgsel oplyste Mogens, at der arbejdes på at få oprettet et centralt 
MobilePay nummer til indbetaling af hattepenge. 
 
Regnskabet blev godkendt. 

 
 
Ad Punkt 14: Godkendelse af Anvendelse af eventuelt overskud. 

 
Mogens B A redegjorde for fordelingen. 
 

 Hovedservicerådets forslag blev godkendt 
 
 
Ad Punkt 15: Godkendelse af budget for 2018 
 
 Mogens B A gennemgik og uddybede budgettet for 2018. 
 

På forespørgsel oplyste Mogens, at hattepengene for 1. Kvartal i år er - 
forventeligt - lavere end samme kvartal sidste år.  
 
Der var endvidere spørgsmål til udgifterne til telefon og internet (det blev 
understreget, at det ikke udelukkende er udgifter til telefon- og e-mailvagten), 
til den manglende budgettering af Folkemødet (Svar: ansøgningen kom først i 
marts) og endelig uddybede Mogens på forespørgsel forskellen på udgift til 
afholdelse af Servicekonferencen. 
 
Budgettet blev herefter godkendt 
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Ad Punkt 16: Godkendelse af Servicehåndbogen 2017 
 

Helle V forklarede baggrunden for denne godkendelse: Banken kræver et 
godkendt dokument. Da vi ingen vedtægter har. 
 
Servicehåndbogen 2017 blev godkendt 

 
 
Ad Punkt 17: Præsentation af komiteernes indstillinger samt afstemning med godkendelse/ 
forkastelse 
 

Resultatet af afstemningerne fremgår af vedlagte bilag ”Beslutninger og 
Workshops” 
 
Inden afstemningerne blev det konstateret, at der var 57 stemmeberettigede i 
lokalet heraf 46 delegerede i lokalet. Fordelingen med mindst 2/3 delegerede 
var således opfyldt. 
 
Svend H gennemgik afstemningsproceduren og tolkningen af resultaterne. 
 
Præsentation af indstillingerne blev fremført af repræsentanter for komiteerne. 
 
I de tilfælde, hvor der opstod et mindretal, blev der givet mulighed for en 
mindretalsudtalelse. 
 
I forbindelse med Forslag F09 fik Christina B ordet for en udtalelse. Det 
resulterede i at 2 stemmer blev flyttet fra ’for’ til ‘blanke’. Dette fik ikke 
indflydelse på resultatet. 
 
I forbindelse med F05 fik Inger B ordet for en udtalelse. Det resulterede i at 2 
stemmer blev flyttet fra ’for’ til ‘blanke’. Dette fik ikke indflydelse på resultatet. 
 
I forbindelse med F01 fik Peter Å ordet for en udtalelse. Det flyttede 1 stemme 
fra ’for’ til ’imod’. Dette fik ikke indflydelse på resultatet. 
 
I forbindelse med forslag F06 fik Søren ordet for en udtalelse. Det flyttede 3 
stemmer fra ’for’ og 3 fra ‘blanke’, og øgede tilsvarende ’Imod’. Dette fik ikke 
indflydelse på resultatet. 
 
 
Efter afstemningerne blev der fra Komiteerne bedt om, at fremtidige 
Workshopemner bliver mere klart formuleret.  
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Søndag den 22. april - klokken 13.00 
 
 Svend H gennemgik reglerne for personvalg 
 

Helle V gjorde opmærksom på at den opstillede kandidat til 
Servicekonferenceformand 2018 ikke opfyldte ædruelighedskravet. Det var så 
op til forsamlingen at vurdere, om det burde have nogen konsekvenser for 
valget. 
 
Helle gjorde ligeledes opmærksom på, at der havde meldt sig 2 kandidater til 
posten som Servicekonferenceviceformand. Den ene af kandidaterne var 
andetårs delegeret (og ikke tredjeårs delegeret). Det ville i givet fald give 
problemer i forhold til både at være fjerde års delegeret og 
Servicekonferenceformand, men igen var det op til forsamlingen at vurdere 
konsekvensen heraf. De to kandidater ville få mulighed for at præsentere sig 
inden valget. 

 
 
Ad Punkt 18: Valg af: 
 

18.1 Servicekonferenceformand 2019 
 
Tobias B blev valgt med 44 ud af 53 mulige stemmer.  
 
 
18.2 Servicekonferenceviceformand 
 
Dorthe V præsenterede sig og fortalte om sin vej i service. Dorthe har 12 års 
ædruelighed og er tredjeårs delegeret. 
 
Vibeke R præsenterede sig og fortalte ligeledes om sin vej i service. Dorthe 
har 9 års ædruelighed og er andetårs delegeret. 
 
Dorthe blev valgt med 40 stemmer ud af 56 mulige. Vibeke fik 14 stemmer. 2 
stemte blankt. 

 
 
Ad Punkt 19: Valg af: 
 
 19.1 Formand for Hovedservicerådet 

 
Ingen kandidat. 
 
 
19.2 Sekretær for Hovedservicerådet 
 
Ernst U D blev valgt med 55 stemmer ud af 56 mulige.  
 
 
19.3 International Delegeret 
 
Ole K blev valgt med 55 stemmer ud af 56 mulige. 



Side 19 af 20 
Referat fra Servicekonferencen 2018 

 

 
 
19.4 Suppleant for Internationale delegerede 
 
Ingen kandidat. 
 
 
19.5 Nordisk Delegeret 
 
Randi P blev valgt med 53 ud af 56 mulige 
 
 
19.6 Revisorsuppleant 
 
Ingen kandidat. 
 

 
 
Ad Punkt 20: Præsentation – og godkendelse af nye medlemmer af Hovedservicerådet 
 
 
 Hans M fra Region Storkøbenhavn blev godkendt 
 
 Ilias P fra Region Øst blev godkendt 
 
 Niels T fra Region Nordjylland blev godkendt 
 
 
 
Ad Punkt 21: Fastsættelse af næste års Servicekonference 
 
 Weekenden den 27. - 28. april 2019 på Fænø-Sund Konference Center 
 
 
Ad punkt 22: Eventuelt 
  
 Der var intet til dette punkt 
 
 
 
Ad Punkt 23: Udenlandske Delegeredes oplevelse af Konferencen 
 

Jasna C-R præsenterede sig. Jasna er Class A Trustee (det vil sige ikke-
alkoholiker i Hovedservicerådet), fra Slovenien. 
 
Hun var meget glad for at have fået muligheden for at deltage i vores 
Servicekonference og håbede, at det har været til gavn for begge lande. 
Jasna havde i hvert tilfælde meget at tage med hjem til Slovenien, hvor de er 
et lille Fællesskab. 
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Ad Punkt 24: En 4. års delegeret siger farvel 
 

Joan C fortalte om, hvordan hun som første års delegeret havde følt det 
mærkeligt at skulle deltage i komitearbejde. Joan kom i komiteen Visioner og 
har lært meget om rummelighed, tålmodighed, overbærenhed og at det er helt 
i orden at være uenige. 
 
Joan har været glad for at være med i Servicekonferenceudvalget, og sluttede 
med at sige, at hun vender tilbage på en eller anden måde. 

 
 
Ad Punkt 25: To 1. års delegerede siger farvel 
 

Cathrin B har oplevet sin første Servicekonference som spændende og 
overvældende. Arbejdet har været meget intenst, spændende, sjovt og 
trættende. 
 
Cathrin var meget positivt overrasket og glæder sig til at komme igen. 

 
 

Michael O takkede for en fantastisk Servicekonference. Det har oversteget 
forventningerne, været en fantastisk rejse med en kanon god stemning.  
 
Michael fremhævede at vi kan mødes fra nær og fjern og have en stemning 
og et toneleje, der er helt nede på jorden. Det har været fantastisk og en stor 
oplevelse. 

 
 
Ad Punkt 26: Afslutning og Sindsrobøn 
 

Helle V takkede forsamlingen, hun syntes at det havde været let at styre 
Konferencen. 
 
 
Peter T udtrykte tak for den stemning, der havde været på 
Servicekonferencen. Der havde været gode debatter og gode afstemninger.  
 
Peter ønskede de valgte til lykke og udtrykte tak til det afgående 
Servicekonferenceudvalg og andre hjælpere, hvorefter han bad det nyvalgte 
Servicekonferenceudvalg om at blive efter afslutningen med henblik på at 
planlægge udvalgsarbejdet. 
 
Til sidst udtrykte Peter en stor tak til Helle for hendes måde at klare 
ordstyreposten på. 
 
 
Vi sluttede med 
 
 
 

SINDSROBØNNEN 
 


