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Anonyme Alkoholikere 

Vejledning om økonomi 
 
Et af Hovedservicekontorets ansvarsområder er at dele AA-erfaringer med 
Grupper og medlemmer, som beder om det. Det glæder os gennem disse 
retningslinjer at kunne dele erfaring ud fra en mængde forskellige kilder, selv 
om vi ved, at aktuel AA-praksis ofte er forskellig. 

 
Hvis jeres Gruppe har høstet andre erfaringer end de nedenfor nævnte, så lad 
os få det at vide, så vi kan videregive jeres erfaringer til andre. 

 
"AA’s vidtrækkende Tolvte trins aktiviteter, der bringer budskabet til den næste 
lidelsesfælle, er selve hjerteblodet i vort AA-eventyr. Uden denne vitale 
aktivitet ville vi snart komme til at lide af blodmangel. Vi ville bogstaveligt talt 
visne og dø. 

 
Men hvor passer AA’s servicearbejde - lokalt eller på verdensplan - ind i vores 
system? Hvorfor skal vi støtte disse funktioner med penge? 

 
Svaret er enkelt nok. Hvert enkelt serviceområde er skabt til at muliggøre mere 
og bedre Tolvte trins arbejde, hvad enten det er i en Gruppes mødested, et 
Hovedservice- eller intergruppekontor, hvor der tilbydes gæstfrihed eller 
sponsorship, eller the World Service Headquarter (nu the General Service 
Office), der bevarer enighed og effektivitet verden over. Selv om de ikke er 
bekostelige, er disse serviceorganer helt afgørende for vor fortsatte vækst - og 
vor overlevelse som Fællesskab. 

 
Udgifterne er en kollektiv forpligtelse, som fuldstændigt hviler på os alle. Vores 
støtte til servicearbejde hænger faktisk sammen med erkendelsen af, at AA 
overalt skal fungere for fuld styrke - og at vi i overensstemmelse med vor 
Tradition om selvforsyning alle skal være med til at betale regningerne." 

 
Bill W. Oktober 1967 i Grapevine 
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Om denne vejledning 
Hovedservicekontoret får ofte stillet en række spørgsmål vedrørende Gruppers 
lejeudgifter, bankkonti og forsikringer, godtgørelse af udlæg til 
servicemedarbejdere, mulighed for skattefradrag og CVR-numre. 

 
Denne vejledning forsøger at svare på nogle af de mest almindelige spørgsmål. 

 
Hvor penge og åndelighed mødes 
AA medlemmer fejrer ædruelighed ved at give tid, energi og penge til støtte 
for vores ”Tolvte Trin” - videregivelse af budskabet - den basale service, 
som AA fællesskabet tilbyder. Medlemmerne sikrer sig at gruppeudgifterne 
bliver betalt ved at lægge penge i kurven, når den går rundt på møderne. 

 
Det er hvert enkelt medlems ansvar at støtte de tjenester, der bliver 
efterspurgt af fællesskabet, for at muliggøre AA’s livsvigtige Tolvte Trin. 

 
Bidrag bliver givet af offervilje, og de ærer AA’s ånd om ”kærlighed og 
service”. Bidrag understreger den åndelige natur af vort fællesskab og af vor 
gensidige kærlighed og tillid. Vi mener, at disse bidrag er lige så vigtige for 
hvert medlems virke, som de er til støtte for Region/Hovedservicekontor. 

 

Oftest stillede spørgsmål 
Spørgsmål: Hvorfor støtter AA-grupper AA’s livsvigtige servicearbejde? 

 
Svar: Støtten gavner alle AA-grupper. Vores syvende Tradition fastslår, at 
"hver AA-gruppe bør klare sig selv økonomisk og afslå bidrag udefra". 

 
De fleste Grupper ønsker, at Fællesskabet skal bestå og være synligt for 
alkoholikeren, der stadig lider. En AA-gruppe muliggør dette arbejde, ved at 
tage vare på Gruppens faste udgifter: Husleje, forfriskninger, AA-litteratur og 
så videre. Når de faste udgifter er betalt, støtter mange Grupper Regionen, 
der igen sender penge videre til Hovedservicekontoret. Se pjecen om AA- 
gruppen. 

 
Spørgsmål: Går alle AA-penge i én stor kasse? Med andre ord: Når vores 
Gruppe bidrager, bliver pengene så fordelt mellem Regionerne og 
Hovedservicekontoret? 

 
Svar: Hver AA-enhed - Gruppe, Region og Hovedservicekontor er selvstyrende 
og har hver deres opgaver. De er alle adskilt fra hinanden. Såfremt Regionerne 
modtager større bidrag end nødvendigt, sendes overskydende beløb videre til 
Hovedservicekontoret. Bidrag sendt direkte til Hovedservicekontoret bliver 
anvendt her. 
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Spørgsmål: Hvordan skal Grupperne fordele deres overskud? 
 
Svar: Grupperne beslutter på basis af deres gruppesamvittighed. I Danmark er 
det normalt at sende overskuddet til Regionen. Det kan også sendes direkte til 
Hovedservicekontoret1. 

 
Spørgsmål: Når vi har betalt Gruppens faste udgifter, er der ikke ret mange 
penge tilbage. Er det ikke bare pinligt at sende små beløb? 

 
Svar: General Service Conference (USA) har understreget, at den ikke 
bekymrer sig om, hvor meget hver Gruppe bidrager med, men om hver 
Gruppe bidrager med noget. Ved en Servicekonference sagde en delegeret: 
"Det er en åndelig forpligtelse at deltage ved at bidrage". 

 
Spørgsmål: Vores Gruppe vil gerne støtte og dermed sende vores overskud 
videre. Hvor skal vi sende pengene hen og hvor finder vi postadresserne? 

 
Svar: Alle Regioner i Danmark og Hovedservicekontoret kan findes på 
internettet. Du kan også ringe direkte til: 

 
Hovedservicekontoret, Thorsgade 59, 3. tv, 2200 København N 

Tlf. 35818531 (mandag kl. 16.30-18) 
E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk 

 
Spørgsmål: Vores kasserer er lige stukket af med kassen (eller har drukket 
pengene op), hvad skal vi gøre? 

 
Svar: Desværre sker den slags, selvom det er sjældent. Skønt politianmeldelse 
er en mulighed, undgår de fleste Grupper dette. Sommetider vil den person, der 
stjal pengene, vise sig igen og betale dem tilbage. 

 
Det anbefales at der aftales en procedure omkring økonomi og en eventuel 
bankkonto. Nogle Grupper har fundet det værdifuldt at afholde 
gruppesamvittighedsmøde vedrørende behandlingen af Gruppens økonomi. 
Mødet kan omfatte: Vælger Gruppen med omhu medlemmer til tillidsposter, 
og får kassereren hjælp til at forstå sit ansvar, som foreslået i relevante 
pjecer.2 

 
Spørgsmål: Vores Gruppe planlægger et selskab for at fejre sin fødselsdag. 
Kan vi bruge midler indsamlet efter 7. Tradition til betaling for dekorationer og 
mad? 

 
Svar: De fleste medlemmer forventer, at deres bidrag i henhold til 7. Tradition 
bruges til Gruppens faste driftsudgifter og Tolvte trins arbejde. Skønt selskaber 
i anledning af Gruppens fødselsdag betragtes som værdifulde og som en 
tradition af mange AA’ere, bliver det almindeligvis ikke betragtet som Tolvte 
trins arbejde, og de nødvendige midler samles ofte ind særskilt. 

mailto:aa@anonyme-alkoholikere.dk
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Spørgsmål: Kan vores Gruppe modtage donationer fra lokale virksomheder 
eller andre ikke - AA-enkeltpersoner eller organisationer? Kan vores Gruppe 
donere til et lokalt herberg, behandlingscenter eller lignende. 

 
Svar: Anonyme Alkoholikere tager ikke imod noget bidrag udefra, og i 
overensstemmelse med Sjette Tradition, giver vi ingen bidrag til 
udefrakommende organisationer, uanset hvor godt formålet måtte være. 

 
Spørgsmål: Er der en grænse for, hvor meget et AA-medlem kan give i bidrag 
til Hovedservicekontoret? 

 
Svar: Svar: Ja. Den grænse er for 2019 kr. 53.000. Beløbsgrænsen reguleres 
efter 2011 årligt med ændringen i forbrugerpristallet. 
  
Spørgsmål: Kan folk testamentere penge til Hovedservicekontoret? 

 
Svar: Testamentariske gaver modtages kun fra AA-medlemmer, og med et 
maksimum for 2019 på kr. 53.000 pr. enkeltperson  og kun én gang. 
Beløbsgrænsen reguleres efter 2011 årligt med ændringen i forbrugerpristallet. 

 
Spørgsmål: Kan et ikke-AA-medlem yde et mindebidrag til 
Hovedservicekontoret for at ære et AA-medlem, der er gået bort? 

 
Svar: Hovedservicekontoret påskønner disse tilbud, men AA modtager ikke 
bidrag fra ikke AA-medlemmer. Når vi modtager et mindebidrag på 
Hovedservicekontoret, returnerer vi beløbet med et brev, der fortæller giveren 
om vores tradition for at klare os selv. 

 
Spørgsmål: Er der grænser for det beløb, en AA-gruppe eller en AA- 
begivenhed kan sende som bidrag til Hovedservicekontoret? 

 
Svar: Nej. 

 
Spørgsmål: Hvis det sted, hvor vores Gruppe afholder møde, ikke modtager 
nogen leje (for eksempel hvis det er en offentlig bygning, kirke eller andet), 
hvad kan vi så gøre i henhold til vores Tradition om at klare os selv? 

 
Svar: Normalt kan en Gruppe bidrage på anden måde. For eksempel kan 
Gruppen måske bidrage med udstyr eller møblement til stedet. 

 
Spørgsmål: Hvordan kan vi sikre os, at Hovedservicekontoret/Regionen har 
modtaget vores bidrag og godskrevet vores Gruppe beløbet? 

 
Svar: Kvittering fra pengeinstitut eller posthus gælder som kvittering for 
modtagelsen. 
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Godtgørelse til Servicemedarbejdere 
Spørgsmål: Er det vores Gruppes ansvar at godtgøre servicemedarbejdernes 
udgifter? 

 
Svar: Hver Gruppe, Region og serviceudvalg er selvstyrende og har forskellige 
behov og ressourcer. Selv om det således helt er en afgørelse ifølge 
gruppesamvittigheden, synes mange AA-medlemmer at være enige om, at 
ingen skal være afskåret fra servicearbejde af økonomiske grunde. Nogle 
servicemedarbejdere betaler af egen lomme, mens andre får udgifterne 
dækket. 

 
Deltagelse i Servicekonferencer/udvalg dækkes sædvanligvis af 
Regionerne/Hovedservicekontoret. 

 
Deltagelse i regionsmøder kan eventuelt dækkes af Gruppen. 

 
Hovedservicekontorets økonomi 
Spørgsmål: Hvem administrerer Hovedservicekontorets del af vore bidrag? 

 
Svar: Hovedservicerådet administrerer alle indkomne bidrag under ansvar 
over for Servicekonferencen. Hovedservicerådet vurderer og godkender budget 
og regnskab kvartalsvis. 

 
Reservemål 
Reserven er primært er sat hen, for at Hovedservicekontoret i tilfælde af en 
kritisk situation eller katastrofe kan fortsætte i en rimelig tid. Reservemålet er 
for tiden fastsat til minimum at være 1 års samlede driftsudgifter. 

 
Nogle generelle erfaringer 
Nedsætter vi arbejdsgrupper, udvalg, eller starter vi et samarbejde mellem 
Grupper, bør der altid udpeges en ansvarlig. 

 
AA ejer som sådan ingenting, og som hovedregel bør alt lejes, så vi ikke 
forpligtiger kommende medlemmer. 

 
Grupper der går sammen om opgaver bør have klare skriftlige aftaler om, hvad 
der skal laves, hvem der har hvilke opgaver, hvilket udstyr der er behov for og 
til rådighed, og hvilke ressourcer der kan trækkes på. 

 
AA har tradition for at bygge service langsomt op, for at sikre kontinuiteten i 
det vi gør. Vi bør drage nytte af de samlede erfaringer, arbejdsbøger og pjecer 
der allerede findes. Noget er oversat til lokalt sprog, andet er ikke. Der er 
ressourcer i AA, der kan være behjælpelige med eventuel oversættelse. 

Vi ønsker at være synlige for den lidende alkoholiker, de pårørende og andre 
der ønsker at hjælpe den lidende alkoholiker. Derfor er det vigtigt at adresser 
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og telefonnumre er tilgængelige og opdaterede, samt at der altid er nogen til 
at tage imod en henvendelse. 

 
Generelt om AA vejledninger 
Formålet med disse vejledninger er at hjælpe til opnåelse af en velinformeret 
gruppesamvittighed, videregive de erfaringer der allerede er gjort, og undgå at 
fejl gentages. De tager udgangspunkt i de fælles erfaringer gjort af AA 
medlemmer og Grupper gennem alle serviceområder i USA og Canada. 

 
De afspejler også vejledning givet gennem de Tolv Traditioner og General Ser- 
vice Conference (USA og Canada). 

 
I overensstemmelse med vores tradition for autonomi, undtagen i spørgsmål 
som berører andre Grupper eller AA som helhed, træffes de fleste afgørelser af 
de involveredes gruppesamvittighed. 

 
Vi har omskrevet og tilpasset den oversatte vejledning til danske forhold, 
blandt andet er områder der på nuværende tidspunkt ikke er relevant i Dan- 
mark, taget ud af dokumentet. 

 

Vejledningen godkendt på Hovedservicerådsmøde den 26. november 2011 og 
med ændringer den 6. oktober 2019. 

 
1 Vejledning vedr. bidrag er beskrevet i folderen ”Self-Supporting Through Our Own Contributions” 
2 ”AA Gruppen, hvor det altsammen starter”, ”Selfsupport: Where Money and Spirituality Mix” og ”The A.A. Group 
Treasurer” 
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