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Dagsorden for Hovedservicerådsmødet den 29. januar  2022     

 

Hovedservicerådsmøde lørdag den 29. januar 2022 

Thorsgade 59, 2200 København N 

 

Klokken 11:00 – 16:30 

Dagsorden: 

1. Velkommen  

2. Præsentationsrunde 

3. Referat:  

4. Afbud/fravær: 

5. Rapport fra Daglig Ledelse (bilag 1)  

6. Regnskab for 2021 (ved forretningsfører Mogens B A) 

7. Anmodning fra TEU om afprøvning af private telefoner (bilag 2) 

8. WEB – udvalget fremlægger deres forslag til den nye Hjemmeside (ved Ane S) 

9. Samarbejdet mellem Udvalgene og Hovedservicerådet  (bilag 3) 

10. Forslag fra LIv til revision af Kommissorium (bilag 4) 

11. Anmodning om indtrædelse i Box 334-udvalg/Elizabeth TC (bilag 5) særskilt 

12. Anm. om forlængelse af periode i Box 334-udvalg/ Preben H H (bilag 6)særskilt 

13. Anm. om forlængelse af periode i Box 334-udvalg/Niels J (bilag 7) særskilt) 

14. Rapporter fra udvalg med videre:  

a. Box 334 udvalget (bilag 11) 

b. Hjemmeside – arbejdsgruppe (bilag 12)   

c. Landsdækkende Informationsudvalg (bilag 13) 

d. Servicehåndbogsarbejdsgruppen  (bilag 15) 

e. Telefon og E-mail – TEU Udvalget (bilag 16) 

f. Økonomiudvalget (bilag 17) 

g. Servicekonferenceudvalget (bilag 18) 

h. Nordiske delegerede (bilag 19) 

i. Internationale delegerede  (bilag 20)  
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14.Rapporter fra Regionerne:  

a.  Region Midt (bilag 21) 

b.  Region Nordjylland (bilag 22) 

c.  Region Nordsjælland (bilag 23)  

d.  Region Storkøbenhavn (bilag 24) 

e.  Region Syd (bilag 25)  

f.  Region Øst (bilag 26) 

15.Eventuelt 

16. Oplæsning af Ansvarlighedserklæringen og vi slutter med Sindsrobønnen 

 
                                                                  

Hovedservicerådets 

mødedatoer: 

 

Emner Uge 

Sidste frist for 

rapporter og 

forslag til møderne 

 
   

 
 

  

    

2022:    

    

23. april  

Finpudsning af Forslag fra 

Hovedservicerådet til 

Servicekonferencen) 

16 2. april 

13. august 
Behandling af forslag og WS + møde i 

Nomineringsudvalg 
32 23. juli 

17. september  

Endelig godkendelse af  

Dagsorden, regnskab, budget samt 

rapport fra Hovedservicerådet 

37 27. august 

10. december Behandling af Servicekonferencens 
resultater 

49 19. november  

Servicekonference 19. - 20. november 2022 
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Bilag 1 

Rapport fra Daglig Ledelse til Hovedservicerådsmøde 

d. 29. januar 2022 

Der har været afholdt møder i Daglig Ledelse d. 6. december 2021 og d. 3. januar 2022. 

Vi vedtog en henvendelse til Liv vedr. Speaks til Hjemmesiden; de har svaret, at 

planerne ligger i bero, indtil den nye Hjemmeside er indarbejdet. 

Ind til videre varetages arkivarfunktionen af Mogens B A. 

Den reviderede ”Til Daglig Eftertanke” er klar til at blive trykt, når forsiden er endelig 

valgt. 

Vi besluttede, at materialet til Servicekonferencen 2022 sendes til Regionerne omkring 

d. 1. august. 

Alle Regioner opfordres til at ansøge om at blive vært for et HSR-møde. 

Fra Kontoret meldes, at Nyhedsbrevet om AA´s økonomi er sendt ud til alle Grupper. 

AA-Data har udarbejdet statistik over henholdsvis fysiske og Internetmøder, 436 og 74 

ved årsskiftet 2021/2022.  

Liv vil se på en opdatering af Lægekuverten. 

3 Internetmøder har svaret, at de ønsker en Region i Strukturen kun for Internetmøder. 

Vi afventer stadig svar fra New York om licens til lydbøger, og spørgsmålet om 

lydstudie er uafklaret. Et foretagende ved navn Nota har henvendt sig med ønske om at 

indlæse Store Bog for deres brugere; vi har svaret dem, at rettighederne tilhører AAWS. 

I Daglig Ledelse anser vi det for udelukket, at retten til at indlæse og distribuere 

lydbøger kan deles med udenforstående. 

Et medlem har viderebragt en klage fra et andet medlem over angivelige ændringer i 

”officielle” AA-tekster i forhold til originalen. Vi har svaret, at vi ikke har fundet 

eksempler i de AAWS-godkendte oversættelser, og at Grupperne i henhold til 4. 

tradition selv kan fortolke teksterne. 

 

Daglig Ledelse. Dorte S 
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Bilag 2 

Til HSR fra TEU 

 - Notat vedr. afprøvning af private telefoner som vagttelefoner. 

 

I TEU har vi et ønske om at afprøve brug af private telefoner som vagttelefoner. 

Igennem lang tid har det været kutyme, at AA/TEU udleverer telefoner til vores telefonvagter. 

Nogle af vores vagter undrer sig dog over, at vi, som vagter, skal have to telefoner, når vi lige 

så nemt kunne bruge vores egen private telefon til AA kald. 

Vi har derfor kontaktet Relatel, som har oplyst om at vi sagtens kan anvende private telefoner 

som vagttelefoner. Der vil være en månedlig udgift på 30 kr. pr. telefon, som betales for at 

blive indrulleret i vagtordningen. 

Vi ønsker at afprøve denne ordning for to TEU telefonvagter. Dette vil kræve accept at den 

månedlige udgift på 60kr pr. måned (2x30kr.) i en periode på 3-6 måneder. Vi skal bl.a. sikre 

at anonymitet kan tilgodeses ved anvendelse af privattelefoner som vagttelefon. 

Kan vi få denne accept? 

Efter en forhåbentlig succesfuld afprøvning 

Potentielt er der store besparelser for AA i denne ordning.  

HVIS alle vagter overgår til brug af private telefoner, så vil AA ikke skulle indkøbe telefoner 

(estimat 1000kr pr. stk.). Besparelser på abonnement er endnu uklart, men licensbetalingen 

til Relatel vil forventeligt blive reduceret. 

Vi kan ikke tvinge ”gamle vagter” til at anvende deres telefoner – det skal ske på frivillig 

basis.  

Nye vagter kan blot få at vide at de skal anvende egne telefoner til brug for vagtordningen. 

Vi ser frem til afgørelse fra HSR. 

 

På vegne af TEU 

Lisbeth L/formand for TEU 
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Bilag 3 

Er der nogle ting, der kan gøres for at samarbejdet mellem udvalgene og HSR bliver bedre?  

Bruger vi hinanden nok? Bruger udvalgene hinanden nok? 

Er kommissorierne klare og tydelige, så alle ved, hvad deres opgaver er, og er alle klar over, 

indenfor hvilke rammer, de arbejder?  
 

Bilag 4  

 

Revision af kommissorium: Her kommer vores reviderede forslag: 

Formål med udvalget 

- at sikre information om Anonyme Alkoholikere til offentligheden og udadtil skabe et synligt 

budskab, ioverensstemmelse med AA’s Traditioner og retningslinjer 

- at tilbyde støtte og rådgivning til regionernes informationsudvalg, AA-gruppernes 

informationsarbejde og øvrige AA-forbindelser 

Arbejdsopgaver 

- Opfordre og bistå regionerne i at etablere og vedligeholde gode relationer til fagfolk og 
professionelle institutioner 
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- Opfordre og bistå regionerne i at etablere og vedligeholde gode relationer til medlemmer af 

de forskellige medier og journalister, nationalt bl.a. via en kommende ikke-alkoholikers servicearbejde 

og regionalt via regioner og AA- grupper 

- Opfordre og bistå regionerne i at øge kendskabet til AA-programmet i offentligheden og i 

professionelle kredse 

- forestå en effektiv kommunikation med Fællesskabet omkring informationsarbejde 

- skabe og vedligeholde en effektiv informationsdatabase til registrering af 

informationsmateriale ogbegivenheder, så der blandt andet sikres kontinuitet i det nuværende og 

fremtidige informationsarbejde 

- udvalget kan henvise løsningen af forskellige informationsopgaver til det eller de 

relevanteinformationsudvalg i regionerne, eller i givet fald løse opgaven selv 

Arbejdsform 

- udvalget mødes 4 gange om året enten fysisk på skift i de forskellige regioner eller virtuelt 

- mødeindkaldelse med dagsorden skal være udvalgets medlemmer i hænde senest 14 

dage før mødet- ved hvert møde aftales mødedatoer og sted for de kommende 2 møder. 

Bemærkninger: Vi har diskuteret i Liv, om det giver mening at lægge opgaver på en ikke-

alkoholiker, der måske aldrig kommer. Vi har ledt i mange år, jobbeskrivelsen er stor, og dukker 

der en person op, der vil have jobbet og er kvalificeret? Ikke at vi har nogen løsning, men vi 

oplever det fra tid til anden svært at håndtere de opgaver, denne person skulle varetage, især 

udadvendt mod offentligheden. 

Derudover har vi i udkastet synliggjort, at regionerne er de udførende i informationsarbejdet, 

mens LIV skal skabe rammerne for arbejdet. 

 

Bilag 5  

Særskilt 

Bilag 6 

Særskilt 

Bilag 7 

Særskilt 
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Bilag 11 

Udvalgsrapport til 
Hovedservicerådsmøde den  

 

D. 29. januar 2022. 

For Udvalg Box334-uddvalget 

 
Godkendte 
Udvalgsmedlemmer 
(der skal stadig sendes 
anmodning om indtrædelse 
særskilt): 

 

Preben H. H. (formand), Niels J. (næstformand), 

Carl Martin C., Annemette Ø. og Elisabeth T.C. 

Afbud:  

Øvrige deltagere: Kirsten L. og Ole P. som kontorfunktion. 
 

Igangværende aktiviteter: Forventes afsluttet: 

Indsamling af bladstof 
Opbygning af billede-database 
Opbygning af idébank 

Aldrig 
Aldrig 
Aldrig 

Aktiviteter siden sidst: 

 Sædvanlige redaktions–og pakkemøder afholdt. 

 Februar 2022-nummeret er under udarbejdelse og udsendes til 

abonnenterne d. 1. februar 2022 

Planlægger at arbejde med:  

 December 2021 nummeret sættes på hjemmesiden d. 1. februar 2022 

Sædvanlige redaktions–og pakkemøder afholdes: 

 Pakkemøde d. 26. januar 2022 kl.: 13:30 på servicekontoret 

 Redaktionsmøde d. 5. marts 2022 kl. 11:00 på servicekontoret 

 Pakkemøde d. 30. marts 2022 kl. 13:34 på servicekontoret  
 

Eventuelt: 
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Preben H. H. er stoppet som formand og Niels J. har pr. 6. januar 
2022 overtaget hvervet 

Dato:     8.januar 
2022 

For Udvalget: Niels J. 

 

 

Bilag 12 

Udvalgsrapport til 
Hovedservicerådsmøde den  

29. januar 2022 
 

For 
Udvalg/Internationale 
Delegerede:  

 
WEB/hjemmeside arbejdsgruppen 

 
Godkendte 
Udvalgsmedlemmer 
(der skal stadig sendes 
anmodning om 
indtrædelse særskilt): 

 

 
Ane S., Niels J., Lisbeth L., Tina Mai og Peter T. 

Afbud:  
 

Øvrige deltagere:  
 

Igangværende aktiv iteter: Forventes afsluttet: 

 
Tilpasse hjemmesidens arkitektur og menuer til det nye 
desigs. Skrive og redigere tekster. Opspore egnede 
fotos/lydklip/videoer samt ny grafik. 

 
Januar/februar 2022 

Aktiviteter siden sidst: 

 
Arbejdsgruppen holdt Zoom-møde 16.12.21. 
Der er arbejdet videre med ”find møde” plug in’et”. ”Kalender” skulle være på plads. ”Nyheder” 
vil komme til at ligge under Kalenderen. Alle downloads vil blive gennemgået før overførsel til 
ny hjemmeside. Der vil blive udarbejdet kort info/oversigt over alle udvalg/arbejdsgruppers 
arbejde og funktion. 

Planlægger at arbejde med:  
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Færdiggørelse af migreringen. Arbejde videre med plug in’s. 
Næste møde i arbejdsgruppen bliver 17. januar på Zoom. 
 
Gruppen vil på kommende HSR-møde (29.1.22) fremlægge det foreløbige resultat af ny 
hjemmeside. 

Eventuelt: 

 
- 

Dato:   5. januar 2022 For 
Udvalg/Delegerede: 

Peter T 

 

 

Bilag 13 

 

Udvalgsrapport til Hovedservicerådsmøde den 
8. januar 2022 

For Udvalg/Internationale 
Delegerede: Landsdækkende Informationsudvalg (LIV) 

Godkendte 

Udvalgsmedlemmer 

(der skal stadig sendes 
anmodning om indtrædelse 
særskilt): 

 Formand: Ane S. 
 Region Nordsjælland: Jeppe L. 
 Region Midtjylland: Betty K. 
 Region Øst: Erik H. 
Region Storkøbenhavn: Lone B. 
 Region Nordjylland: Claus D. 
 Region Syd: Jesper 
Hovedservicerådsmedlem:    Lisa R. (Region Øst) 

Afbud:  

Øvrige deltagere:  

Igangværende aktiviteter: Forventes afsluttet: 
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Folkemødet på Bornholm 

Youtubevideo Alcohol and me 
AA-hjemmeside 
Revision af kommissorium 
Revision af brochurerantal i lægekuvert 

 

Aktiviteter siden sidst: 

Alcohol and me: Igangværende arbejde på at færdiggøre videoen. 

Hjemmesiden: Arbejdet pågår og vil blive fremlagt af webgruppen. 

Revision af kommissorium: Her kommer vores reviderede forslag: 

Formål med udvalget 

- at sikre information om Anonyme Alkoholikere til offentligheden og udadtil skabe et synligt 

budskab, ioverensstemmelse med AA’s Traditioner og retningslinjer 

- at tilbyde støtte og rådgivning til regionernes informationsudvalg, AA-gruppernes 

informationsarbejde og øvrige AA-forbindelser 

Arbejdsopgaver 

- Opfordre og bistå regionerne i at etablere og vedligeholde gode relationer til fagfolk og 
professionelle institutioner 
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- Opfordre og bistå regionerne i at etablere og vedligeholde gode relationer til medlemmer af 

de forskellige medier og journalister, nationalt bl.a. via en kommende ikke-alkoholikers servicearbejde 

og regionalt via regioner og AA- grupper 

- Opfordre og bistå regionerne i at øge kendskabet til AA-programmet i offentligheden og i 

professionelle kredse 

- forestå en effektiv kommunikation med Fællesskabet omkring informationsarbejde 

- skabe og vedligeholde en effektiv informationsdatabase til registrering af 

informationsmateriale ogbegivenheder, så der blandt andet sikres kontinuitet i det nuværende og 

fremtidige informationsarbejde 

- udvalget kan henvise løsningen af forskellige informationsopgaver til det eller de 

relevanteinformationsudvalg i regionerne, eller i givet fald løse opgaven selv 

Arbejdsform 

- udvalget mødes 4 gange om året enten fysisk på skift i de forskellige regioner eller virtuelt 

- mødeindkaldelse med dagsorden skal være udvalgets medlemmer i hænde senest 14 

dage før mødet- ved hvert møde aftales mødedatoer og sted for de kommende 2 møder. 

Bemærkninger: Vi har diskuteret i Liv, om det giver mening at lægge opgaver på en ikke-

alkoholiker, der måske aldrig kommer. Vi har ledt i mange år, jobbeskrivelsen er stor, og dukker 

der en person op, der vil have jobbet og er kvalificeret? Ikke at vi har nogen løsning, men vi 

oplever det fra tid til anden svært at håndtere de opgaver, denne person skulle varetage, især 

udadvendt mod offentligheden. 

Derudover har vi i udkastet synliggjort, at regionerne er de udførende i informationsarbejdet, 

mens LIV skal skabe rammerne for arbejdet. 

Gennemgang af lægekuverten: Der mangler “Til dig, der arbejder professionelt med 
alkoholikere”. Inden næste møde bliver brochurerne læst igennem for at sikre, at indholdet er 
opdateret. 

Planlægger at arbejde med: 

Deltagelse i folkemødet til sommer. Et hold er ved at blive sat, og vi får husly hos lokale 

AA’ere som vanligt. Vi låner den sædvanlige lokation i Allinge, men folkemødet ændrer lidt på 

konceptet for popup-events, eller skærper det oprindelige koncept, hvor events skal være 

skæve mere end blot uddeling af brochurer, hvilket liv arbejder med at tilpasse sig. 

Der bliver ansøgt om såkaldt wildcard til folkemødet, hvor man kan få taletid i de større 

organisationers telte. 

LIV allierer sig ligesom foregående år med lokale AAere i det omfang, de stiller op. Vi ser også 
den interne relationsdyrkelse i fællesskabet på tværs af regioner som en kerneopgave på linje 
med information til offentligheden, og begge dyrkes fuldt ud ved folkemødet. 
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Eventuelt: 
 

Næste livmøder: 

6. februar 2022 kl. 11 i Thorsgade og via Zoom: Zoom id: 986 072 80 50 og password: 101112 

24. april 2022 kl. 11 i Aarhus, fælles følgeskab for bornholmere og københavnere fra 

hovedbanen og via Zoom: Zoom id: 986 072 80 50 og password: 101112 

Desuden skal det bemærkes, at formanden efter planen roterer ud på mødet 6. februar, og at 
vedkommende ikke ønsker dispensation til at fortsætte. Der skal altså findes en ny formand for 
LIV. 

Dato: 8. januar 2022 For Udvalg/Delegerede: Ane Skovsted 

 

 

Bilag 15 

Udvalgsrapport til 
Hovedservicerådsmøde den  

 
29-01 2022 

For 
Udvalg/Internationale 
Delegerede:  

 
Servicehåndbogsarbejdsgruppen 

 
Godkendte 
Udvalgsmedlemmer 
(der skal stadig sendes 
anmodning om 
indtrædelse særskilt): 

 

 
Svend H 
Susanne H 
Peter Kej 
Stig J ------- Formand 
Keld F------- Sekretær 
 

Afbud:  
 

Øvrige deltagere:  
 

Igangværende aktiviteter: Forventes afsluttet: 

 
Løbende ajourføring af Strukturhåndbog og Servicehåndbog 

 
 

Aktiviteter siden sidst: 
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Ajourført Strukturhåndbog og Servicehåndbog sendt til Sekretæren for Hovedservicerådet. 

Planlægger at arbejde med:  

 
 

Eventuelt: 

Der er ikke afholdt møde i Servicehåndbogsarbejdsgruppen efter sidst indsendte rapport. 
Planlagt møde 16-01-22 er aflyst 
 

Dato:   05-01-2022 For 
Udvalg/Delegerede: 

Keld F 

 

 

Bilag 16 

Udvalgsrapport til 
Hovedservicerådsmøde den  

 
                                29.01.2022 

For 
Udvalg/Internationale 
Delegerede:  

 
TEU – Telefon- og e-mail Udvalget 

 
Godkendte 
Udvalgsmedlemmer 
(der skal stadig sendes 
anmodning om 
indtrædelse særskilt): 

 

 
Formand: Lisbeth L (rotation marts 2022) 
Næstformand                    Jens T* (rotation marts 2022) 
Region Nordjylland: Peter Kr 
Region Midtjylland: ikke besat 
Region Syd: Jens T * 
Region Øst: Simon W 
Region Storkøbenhavn: ikke besat 
Region Nordsjælland: Vibeke L 
HSR medlem                      Ilias P 
 
 
      * Flere funktioner 

Afbud: Til seneste TEU møde 24.10.2021 var der afbud fra Region 
Nordjylland, Region Midtjylland og Region Nordsjælland. 
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Øvrige deltagere: Vagtkoordinatorer: 
E-mail vagten                             Lone Z 
Telefonvagten                            Linda M (primær) 
                                                   Agnete R (stedfortræder) 
 
TEU Assistent                            Jane P 
 

Igangværende aktiviteter: Forventes afsluttet: 

Besvare opkald og svare på emails fra lidende alkoholikere, 
forsøge at rekruttere nye/nødvendige frivillige vagter til 
telefonvagten (venteliste), og at få så mange kontaktpersoner 
i hele landet som muligt. 

 
 

Aktiviteter siden sidst: 

TEU ønsker alle et godt nytår  
 
Vores telefon vagt kører fint, og den tekniske understøttelse fra Relatel ligeledes. I 2021 har vi 
oplevet en usædvanlig stor udskiftning i vores telefonvagter. Vi kender ikke rigtig begrundelsen 
for dette. Dog er det positivt, at flere, som har stået på ventelisten i lang tid, nu får en plads. 
Dette betyder samtidig, at der er gjort et gevaldigt indhug i vores tidligere store venteliste. Vi ser 
os derfor nødsaget til at efterlyse flere telefonvagt- interesserede. 
 
Også på kontaktperson listerne er der sket en del udskiftninger. Ved seneste rundringning til de 
aktive kontaktpersoner, er der en del af disse, som har ønsket at stoppe. Men samtidig har vi 
fået en del nye kontaktpersoner, som har reageret på den blanket, som blev udsendt med 
BOX334 i oktober i år – dejligt! Pr. ultimo 2021 er der 154 kontaktpersoner i ØST og 169 i 
VEST. 
 
 
Statistik for telefonvagten: 
 
  
Gennemsnitlige opkald til vagtnummeret fra uge 6 til uge 51 i 2020 var: 
  
164 opkald gennemsnitligt pr. uge. Heraf er mindst 63 af disse opkald overleveringsopkald. Der 
var 97 eksterne opkald gennemsnitligt pr. uge, og der var gennemsnitligt 26 mistede opkald pr. 
uge i 2020. 
  
Gennemsnitlige opkald til vagtnummeret fra uge 6 til uge 51 i 2021 var: 
  
160 opkald gennemsnitligt pr. uge. Heraf er mindst 63 af disse opkald overleveringsopkald. Der 
var 97 eksterne opkald gennemsnitligt pr. uge, og der var gennemsnitligt 48 mistede opkald pr. 
uge i 2021 
 
 
 
 
Fra e-mailvagten: 
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Januar, Februar og marts, henvendelser 17 - 32 
April, maj og juni, henvendelser 26 - 35  
Juli og August og septemer, henvendelser 17 - 36  
Oktober og november, henvendelser 30 - 40 
 
Ingen udskiftning, vi er således 9 faste vagter og 1 fast vikar.  
 
Den største del af henvendelserne er fra den lidende alkoholiker. De handler mest om tvivlen 
om de drikker for meget og ønsket om hjælp til at stoppe/lære at drikke normalt/nedsætte 
forbruget/ændre sit liv.  
 
En del henvendelser drejer sig også om AA møder. Nogle af dem er om, at deltage i møderne.  
Andre er nogle, der vil ændre møde informationer.  
 
Der er løbende mails fra udlændinge, som ønsker hjælp til at finde møder eller 
kontaktpersoner. Der er også henvendelser fra sagsbehandler, journalister og studerende 
(skriver projektopgaver).  
 
Tit har mailskriveren og mailvagten en kortere/længere korrespondance omkring emnet(flere 
mails mellem de 2). Vi gør tit brug af kontaktperson ordning, hvis mailskriveren ønsker dette. Vi 
henviser også til telefon ordningen.  
 
Vi har haft  Zoom møde i februar og november.  
Vi deler erfaringer og hvad der er vigtigt/fungerer for den enkelte vagt. Alle er enige, om 
fordelen ved at “mødes”, så der er aftalt 2 årlige fremover. På vores zoom møder er “LIV” blevet 
bragt på banen. Vi sender jævnligt henvendelser videre til LIV. Vi mangler info om 
henvendelserne rent faktisk besvares og om det sker indenfor en rimelig tidsperiode.  
 
Vi gør tit brug af vores eget netværk til info omkring forskellige møder eller andet (fx 
Grønlandsmøder/kontakter).  
 

 
 

Planlægger at arbejde med:  

Støtten omkring TEU’s nye vagtkoordinator fortsætter med input fra hhv. formand, 
stedfortræder og assistent. 
 
Udvalget vil desuden arbejde på at finde besparelser indenfor udvalgsarbejdet. Der er 
udarbejdet et separat notat herom, som præsenteres på HSR’s møde i januar.  
 
Vi fortsætter deltagelsen i arbejdet omkring AA’s nye hjemmeside. Der henvises til særskilt 
rapport om dette fra arbejdsgruppen. 
 
TEU’s næste udvalgsmøde afholdes i marts 2022. Det vil som forsøg blive afholdt som et hybrid 
møde – altså både i HSK for de som bor tæt på, og via Zoom, for de som kommer langvejs fra. 
Dette vil forhåbentlig højne mødeprocenten, og samtidig være omkostningsbesparende på 
transport kontoen . 
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Næste Nyt om…. udsendes i starten af januar. 
 
…. og så vil vi selvfølgelig sørge for, at telefon og e-mail vagterne er dækket og kører som de 
skal. 
 

Eventuelt: 

Intet at berette. 

Dato:   01.01.2022 For 
Udvalg/Delegerede: 

For TEU/Lisbeth L., formand 

 

 

Bilag 17 

Udvalgsrapport til Hovedservicerådsmøde den 
29. januar 2022 

For Udvalg/Internationale 
Delegerede: Økonomiudvalget - 8. januar 2022 

Godkendte 

Udvalgsmedlemmer 

(der skal stadig sendes 
anmodning om indtrædelse 
særskilt): 

Ivan W (formand) 
Ole K 

Svend H 

Afbud: Ingen 

Øvrige deltagere: 

Mogens B A (Forretningsfører) 

Igangværende aktiviteter: Forventes afsluttet: 

Bugetopfølgning / økonomisk status 
Arbejde med at finde muligheder for at forøge indtægterne og 
/ eller formindske udgifterne 

Løbende 

Aktiviteter siden sidst: 
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- Regnskabet for 2021 gennemgået 

- bugetopfølgning 

- udkast til materiale vedrørende at skabe større interesse for budgettet 

- drøftelse af muligheder for at forøge indtægterne og / eller formindske udgifterne 

Planlægger at arbejde med: 

- ideer til styrkelse af interessen for budgettet 

- fortsat arbejde med at finde muligheder for at forøge indtægterne og / eller formindske 

udgifterne. Tilbagemeldingerne fra Workshops på Servicekonferencen indgår i 

overvejelserne 

- fortsat arbejde med at finde nye medlemmer til udvalget - eventuelle opgaver 

fra Hovedservicerådet. 

- 

Eventuelt 

 

Dato 

: 8. januar 2022 

For 

Udvalg/Delegerede: Ivan W 

 

 

Bilag 18 

Udvalgsrapport til 
Hovedservicerådsmøde den  

 
29. Januar 2022 

For 
Udvalg/Internationale 
Delegerede:  

 
Servicekonferenceudvalg 

 
Godkendte 
Udvalgsmedlemmer 
(der skal stadig sendes 
anmodning om 
indtrædelse særskilt): 

 

 
Lone B, Erik H, Adam D, Niels P, Anders R, Jørgen F-H, Cathrin 
B, Trine R H 
 
Suppleanter: Finn Sv, Betty K, Hanne Th 
 
Repræsentant for Daglig Ledelse: Dorte S 
 
Viceformand: Anders R 
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Formand: Vibeke R 
 

Afbud:  
 
 
 

Øvrige deltagere:  
 

Igangværende aktiviteter: Forventes afsluttet 

 
 
På valg på SK 2022: 
 

- Formand for HSR 
- Sekretær for HSR 
- Kasserer for HSR 
- Nordisk Delegeret 

 
SK beslutninger som endnu ikke er ført ud i HSR regi: 
 

- 2007: Oversættelse af ”Language of the Heart” 
 

- 2018: Informationsmateriale på hjemmesiden, LIV 
sender speaks til godkendelse i HSR 

 
 

 

 
 

Aktiviteter siden sidst: 

 
Ny møde dato: 5. Marts 2022 
 
 

Planlægger at arbejde med:  

 
- Dagsorden og Program for SK 2022 
- Forslag til ordstyrer  
- Evt. indkomne forslag 

Eventuelt: 

 
 

Dato:   8. Januar 2022 For 
Udvalg/Delegerede: 

Vibeke R 
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Bilag 19 

Udvalgsrapport til 
Hovedservicerådsmøde den  

 
29/1 2022 

For 
Udvalg/Internationale 
Delegerede:  

 
Nordisk delegerede  

 
Godkendte 
Udvalgsmedlemmer 
(der skal stadig sendes 
anmodning om 
indtrædelse særskilt): 

 

 
Randi P 

Afbud:  
 

Øvrige deltagere:  
 

Igangværende aktiviteter: Forventes afsluttet: 

 
Fortsætte samarbejdet med Norge, Sverige og Finland  

 
Aldrig  

Aktiviteter siden sidst: 

Der er ikke sket noget siden sidste Hovedservicerådsmøde  

Planlægger at arbejde med:  

 
Arbejde på få den nordiske delegerede fra Finland med på næste zoommøde. 
Det er Sverige der står for dette møde, som er planlagt til d. 26/1 2022 

Eventuelt: 

 
 

Dato:   8/1 2022 For 
Udvalg/Delegerede: 

Randi P 
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Bilag 20 

Udvalgsrapport til 
Hovedservicerådsmøde den  

 
29/1 - 2022 

For 
Udvalg/Internationale 
Delegerede:  

 
Internationale delegerede 

 
Godkendte 
Udvalgsmedlemmer 
(der skal stadig sendes 
anmodning om 
indtrædelse særskilt): 

 

 
Tobias D. 
Asger J. 
 
Suppleant: Svend H. 

Afbud:  
 

Øvrige deltagere:  
 

Igangværende aktiviteter: Forventes afsluttet: 

 
Afrapportere til HSR og Servicekonferencen fra vores 
oplevelse af ESM 2021 

 
Medio 2022 

Aktiviteter siden sidst: 

 
ESM 2021 (tema: Love in Service). Vi deltog begge i et tre dage planlagt virtuelt 
konferencemøde hvor vi bl.a. vendte litteraturpriser og litteraturmaterialer, online sponsorskab 
og mødeformater og de udfordringer vores servicestrukturer står overfor med væksten af 
onlinegrupper. Vi deltog i workshops hvor vi reflekterede over at lade gruppesamvittigheden 
lede vores servicearbejde, åndelig frihed og hvad skal vi gøre for at få en nykommer til at føle 
sig velkommen i gruppen. 
 

Planlægger at arbejde med:  

At lave rapporter og gøre klar til WSM 2022. 

Eventuelt: 

 

   Tobias D  
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Bilag 21 

Regionsrapport til Hovedservicerådsmøde 

den 
Lørdag d.29/1.2022 

For Region:   
Midtjylland 

Hovedservicerådsrepræsentanter:  
Carsten N 

Afholdte regionsmøder i 
perioden:  

1 (Herning 13/11.2022) 
 

Antal ugentlige AA-møder i 
Regionen:    

 
104 

Hvor stor en procentandel af 
grupperne var repræsenteret på 
regionsmødet: 

 
Ca.15 % 

Udvalg nedsat af regionen: 

 
 

Andre aktiviteter i regionen: 

 
Regionsmøde i Herning 13/11.2022 
 
Regionsrådsmøde d. 13/1.2022 
 
Informationsudvalgsmøde d. 20/1.2022 

Næste møde: 

Regionsmøde Lørdag d. 5/2.2022 
 

Eventuelt: 

 
 

Dato: 6/1 For 
Regionen: 

Carsten N 
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Bilag 22 

Regionsrapport til Hovedservicerådsmøde 

den 
23 oktober 2020 

For Region:   
Nordjylland 

Hovedservicerådsrepræsentanter: Allan B og Niels T 
 

Afholdte regionsmøder i 
perioden:  

 
1 

Antal ugentlige AA-møder i 
Regionen:    

 
39 

Hvor stor en procentandel af 
grupperne var repræsenteret på 
regionsmødet: 

10-12 % 
 

Udvalg nedsat af regionen: 

 
Landsmødeudvalg 

Andre aktiviteter i regionen: 

 
 

Næste møde: 

 
Januar 2021 

Eventuelt: 

 
 

Dato: 23 oktober  For 
Regionen: 

Niels T 
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Bilag 23 

Regionsrapport til Hovedservicerådsmøde 

den 
29. januar 2022 

For Region:   
Nordsjælland 

Hovedservicerådsrepræsentanter:  
Stig J og Peter T 

Afholdte regionsmøder i 
perioden:  

 
Ingen! 

Antal ugentlige AA-møder i 
Regionen:    

 
32 

Hvor stor en procentandel af 
grupperne var repræsenteret på 
regionsmødet: 

Seneste møde (9.11.21): 35 % 
 

Udvalg nedsat af regionen: 

 
Informationsudvalg (RIV) 
Speakerbank 

Andre aktiviteter i regionen: 

 
På kommende Regionsmøde (25.1.22) skal vælges ny HSR-repræsentant i.s.f. Peter T., der 
roterer ud. 
 
På senest afholdte møde blev nedsat sen styregruppe med henblik på afholdelse af 
Landsmødet 2022. Første møde i gruppen afholdes 11. januar 2022. 

Næste møde: 

 
25. januar 2022 

Eventuelt: 

 
 

Dato: 5. januar 2022 For 
Regionen: 

Peter T 
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Bilag 24 

Regionsrapport til Hovedservicerådsmøde 

den 
28/01-2022 

For Region:  Storkøbenhavn 
 

Hovedservicerådsrepræsentanter: Elizabeth T-C, Flemming S 
 

Afholdte regionsmøder i 
perioden:  

 
1 siden sidste HSR møde 

Antal ugentlige AA-møder i 
Regionen:    

 
Ca 120 

Hvor stor en procentandel af 
grupperne var repræsenteret på 
regionsmødet: 

 
10 

Udvalg nedsat af regionen: 

Vi søger en næstformand. Ansøgere skal have mere end 5 års ædruelighed. fristen er 8/1-22 
 
Vi har valgt en ny sekretær – Laust  - der tiltræder fra næste møde den 8/2-22 
 
Der var en ansøger til repræsentant i TEU. Ansøgeren var ikke tilstede ved mødet og blev 
derfor ikke valgt.  
 
LIV – vi har inviteret Anne S -formand for landsdækkende LIV udvalg – til næste regionsmøde 
for at høre, hvad de arbejder med, så vores lokale LIV udvalg kan udforme vores powerpoint 
information, der skal bruges til skoler, sundhedspersonale/foreninger og foreninger. Det er for at 
kvalitetssikre den information, der bliver formidlet. 
 

Andre aktiviteter i regionen: 

LGBT mødet lukkede for nogle år siden. Vi diskuterede indgående på regionsmødet, at 
grupperepræsentanterne skal spørge ude i grupperne om, der er nogen, der gerne vil bringes i 
kontakt med andre med henblik på at starte et nyt møde? Regionen deltager officielt ikke i 
dette, eller har arbejdsgruppe eller udvalg, men bringer udelukkende kontakt mellem 
interesserede parter. 
 
Box334, vi har sendt to indlæg om vores aktiviteter 
 
Alle medlemmer er blevet opfordret til at tage et andet AA-medlem med til næste møde for at 
udbringe kendskabet til regionens arbejde. Det er blevet udvidet til at regionsmedlemmer går til 
møder, hvor de udbreder kendskabet til AAs bagvedliggende struktur. Lige pt ligger det dog 
stille, da flere møder er gået tilbage på zoom 

Næste møde: 

8/2-2022 

Eventuelt: 
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Dato: 5/1-2022 For 
Regionen: 

Elizabeth T-C 

 

 

Bilag 25 

Regionsrapport til Hovedservicerådsmøde 

den 

29. januar 2022 

For Region:  Syd 

Hovedservicerådsrepræsentant
er: 

Asger, Leif 

Afholdte regionsmøder i 
perioden:  

Ingen.c 
Næste møde 23. januar i Aabenraa 

Antal ugentlige AA-møder i 
Regionen:    

87 

Hvor stor en procentandel af 
grupperne var repræsenteret 
på regionsmødet: 

 

Udvalg nedsat af regionen: 

 

Andre aktiviteter i regionen: 

 

Næste møde: 

23. januar i Aabenraa 

Eventuelt: 

 

Dato: 10. januar 2022 For Regionen: Leif J 
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Bilag 26 

Regionsrapport til Hovedservicerådsmøde 

den 
  
29.1.2022 

For Region:   
Øst 

Hovedservicerådsrepræsentanter: Lisa R 
Ilias P 

Afholdte regionsmøder i 
perioden:  

 
63 

Antal ugentlige AA-møder i 
Regionen:    

 
1 

Hvor stor en procentandel af 
grupperne var repræsenteret på 
regionsmødet: 

 
27 

Udvalg nedsat af regionen: 

Informationsudvalg 
TEU-udvalg 
Struktur udvalg 
Erfaringsgruppe 
 
 

Andre aktiviteter i regionen: 

Ingen aktiviteter 
   
     
 

Næste møde: 

05/02/2022 
 

Eventuelt: 

 
 

Dato: 31/12/2021 For 
Regionen: 

Lisa R 
Ilias P 
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