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Forslag til behandling i arbejdskomite: Fremsyn 

 
Forslag nr.: 01 
Side 1 af 3 sider 

Forslagsstiller: 

Michael F / Arbejdsgruppe Øst (litteratur) 

 

Forslag: Ny Trinformulering - Forslag til ændring af tidligere 
Servicekonferencegodkendt tekst. 

1. DE 12 TRIN 
 

1: Vi indrømmede, at vi var magtesløse over for alkohol – at vi ikke længere kunne 
styre vores liv. 

 
2: Vi kom til den erkendelse, at en magt større end os selv kunne give os vores 
sunde fornuft tilbage. 

 

3: Vi tog en beslutning om at lægge vores vilje og vores liv over til Guds omsorg, 
Gud, som vi opfattede ham. 

 
4: Vi foretog en grundig og frygtløs selvransagelse. 

 
5: Vi indrømmede over for Gud, over for os selv og over for et andet menneske 
nøjagtigt, hvordan det forholdt sig med vores fejl. 

 
6: Vi blev helt klar til at lade Gud fjerne alle disse defekter i vores karakter. 

7: Vi bad ham ydmygt om at fjerne vores fejl. 

8: Vi skrev en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd, og vi blev villige 
til at gøre det godt igen over for dem alle. 

 
9: Vi henvendte os direkte til disse mennesker og gjorde det godt igen, når det på 
nogen måde var muligt, med mindre det ville skade dem eller andre. 

 
10: Vi blev ved med at foretage selvransagelse, og når vi begik fejl, indrømmede vi 
det straks. 

 
11: Vi søgte gennem bøn og meditation at forbedre vores bevidste kontakt med 
Gud, som vi opfattede ham, idet vi kun bad om indsigt i hans vilje med os og om 
styrke til at udføre den. 

 
12: Når vi havde oplevet en åndelig opvågnen som et resultat af disse trin, forsøgte 
vi at bringe dette budskab videre til alkoholikere og at praktisere disse principper i 
alle sammenhænge. 
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Forslag nr.: 01 

Side 2 af 3 sider 

Begrundelse: 
Begrundelse for forslag fra Arbejdsgruppe Øst om vedtagelse af ny, gennemarbejdet 
dansk oversættelse af De 12 trin: 

 
De 12 trin er jo selve kernen i AA’s program. 
Den danske oversættelse af selve trinformuleringerne har været benyttet i flere versioner. 
Det er vores klare opfattelse ud fra vores årelange arbejde med AA’s litteratur, at der på 
nænsom vis bør foretages justeringer og børstes støv af de enkelte formuleringer, så disse 
dels bringes endnu tættere på den originale, amerikanske version og dels får et lidt mere 
favnende, nutidigt og mere ægte dansk præg. 

 
 

Gældende version af ordlyden af De 12 trin 
 

1. Vi indrømmede, at vi var magtesløse over for alkohol – at vi ikke kunne klare vort 
liv. 

2. Vi kom til at tro, at en Magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft 

tilbage. 

3. Vi besluttede at give vor vilje og vort liv over til Guds omsorg – Gud sådan som vi 

opfattede Ham. 

4. Vi lavede en dybtgående og frygtløs moralsk opgørelse over, hvad vi indeholdt. 

5. Vi indrømmede over for Gud, for os selv og for et andet menneske, nøjagtig 

hvordan det forholdt sig med vore fejl. 

6. Vi var helt indstillet på at lade Gud fjerne alle disse fejl i vores karakter. 

7. Vi bad Ham ydmygt om at fjerne vore fejl. 

8. Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd, og blev villige til at 

gøre det godt igen over for dem alle. 

9. Vi gik direkte til disse mennesker og gjorde det godt igen, hvor det var muligt, 

undtagen hvor dette ville skade dem eller andre. 

10. Vi fortsatte vor personlige opgørelse, og når vi havde fejlet, indrømmede vi det 

straks. 

11. Vi søgte gennem bøn og meditation at forbedre vor bevidste kontakt med Gud, 

sådan som vi opfattede Ham, idet vi alene bad om at få at vide, hvad der var Hans 

vilje med os og om styrken til at udføre den. 

12. Når vi som følge af disse trin havde oplevet en åndelig opvågnen, forsøgte vi at 

bringe dette budskab videre til alkoholikere og at efterleve disse principper i alt, 

hvad vi gjorde. 
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Forslag nr.: 01 

Side 3 af 3 sider 

Den originale, amerikanske formulering af De 12 trin 

 
1.  We admitted we were powerless over alcohol—that our lives had become 

unmanageable. 

2. Came to believe that a Power greater than ourselves could restore us to sanity. 

3.  Made a decision to turn our will and our lives over to the care of God as we 

understood Him. 

4. Made a searching and fearless moral inventory of ourselves. 

5.  Admitted to God, to ourselves, and to another human being the exact nature of 

our wrongs. 

6. Were entirely ready to have God remove all these defects of character. 

7. Humbly asked Him to remove our shortcomings. 

8.  Made a list of all persons we had harmed, and became willing to make amends to 

them all. 

9.  Made direct amends to such people wherever possible, except when to do so 

would injure them or others. 

10. Continued to take personal inventory and when we were wrong promptly admitted 

it. 

11. Sought through prayer and meditation to improve our conscious contact with God, 

as we understood Him, praying only for knowledge of His will for us and the power 

to carry that out. 

12. Having had a spiritual awakening as the result of these Steps, we tried to carry this 

message to alcoholics, and to practice these principles in all our affairs. 

Økonomiske konsekvenser: ingen 
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Ny Trinformulering 

 
Forslag 01 

Udfyldes først på Servicekonferencen 

Komiteens indstilling: 
 
Forslaget indstilles til (sæt kryds): Vedtagelse  Forkastelse   X  

Begrundelse for indstilling: 
 

Lige kommet ny store bog, ærgerligt, med en så hurtig ændring. 
Oversættelsen er ikke lige god i alle trin, noget er godt, andet ikke. 

1. Trin Vi kan ikke lide ”styre” 
3: Trin Vi er glade for ”vi tog” 
4. Trin Glad for ”selvransagelse” 
7. Trin ”Fejl” er negativt, hvor mangler ville være bedre, eller defekter som i trin 6. 
8. Trin Vi ”skrev” en liste, ikke alle kan skrive, så vi ”lavede” en liste ville være bedre. 

     10. Trin Vi er glade for ”selvransagelse”. 
Det er ikke muligt at være 100 % korrekt på oversættelsen. 
Ingen økonomiske konsekvenser, mener vi ikke er rigtigt, da der er flere bøger, som skal 
ændres og plakater i grupperne, som skal skiftes. 
Vi giver al vores anerkendelse til oversættelsen og tak for det store arbejde. 
Der er en 5. udgave af Store Bog på vej fra USA, den giver dog nok ikke nye trin, da de ikke 

har været ændret i 82 år       

Bogen forventes at være færdig om ca. 5 år. 
Hvis den vedtages, vil der være 3 formuleringer i omløb i AA, forvirrende for alle. 
 

Eventuelle bemærkninger: 
 

12 var for forkastelse og en for vedtagelse, mindretallet blev hørt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forslaget er: Forkastet 
 

Afstemning i plenum:   
 

 % 

For komiteens indstilling: 46 100 

Imod komiteens 
indstilling: 

0   

 

Hverken for eller imod: 1    

Afgivne stemmer i alt: 47    



Et uforandret budskab i en foranderlig verden Side 8 af 41 

 

 

 

Forslag til behandling i arbejdskomite: Solidaritet Forslag nr.: 03 

Forslagsstiller: 
Servicehåndbogsarbejdsgruppen 

Forslag: Procedure ved stemmeoptælling 
 
Forslag til tilføjelse af et afsnit i Servicehåndbogens side 8: Afstemningsprocedure og 
retningslinjer for stemmeoptælling. 

Overskrift: Tilføjelse af procedure vedrørende afstemning 

Forslag: 

Efter punktet ”Ved vurdering af afstemningsresultater om forslag indgår kun For og Imod 
stemmer” indsættes et nyt punkt: 

• Før afstemningen læses følgende op: 
- Forslagets overskrift 
- Komiteens indstilling 
- Komiteens begrundelse for indstilling 

Begrundelse: 
 
For at tydeliggøre, at det er overflødigt at oplæse hele forslaget, da det jo fremgår af det 
materiale, som alle stemmeberettigede har modtaget. 

Økonomiske konsekvenser: ingen 

Bilag: ingen 
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Procedure ved stemmeoptælling 

 
Forslag 03 

Udfyldes først på Servicekonferencen 

Komiteens indstilling: 
 
Forslaget indstilles til (sæt kryds): Vedtagelse   X  Forkastelse 

Begrundelse for indstilling: 
 

Gruppen indstiller at SK godkender forslaget, da vi har en formodning om at materialet er 
blevet gennemgået og oplæst i baglandet forud. 
 

Eventuelle bemærkninger: 

Afstemning i plenum 

 

    % 

For komiteens indstilling: 47 100 

Imod komiteens 
indstilling: 

0   

 

Hverken for eller imod: 0    

Afgivne stemmer i alt: 47    

 
Forslaget er Vedtaget 
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Forslag til behandling i arbejdskomite: Oplysning Forslag nr.: 04 

Forslagsstiller: 
Servicehåndbogsarbejdsgruppen 

Forslag: Program for Servicekonference 
 
Ændring af Servicehåndbogens side 3: ”Servicekonferencens program”: 

Faste punkter på dagsordenen er: 

Godkendelse af: 
- Servicehåndbogens seneste udgave 
- Regnskab for foregående år 
- Anvendelse af eventuelt overskud 
- Budget for indeværende år 

 

Ændres til: 
Faste punkter på dagsordenen er: 

 
Godkendelse og valg af: 
- Dagsorden 
- Valg af stemmetællere 
- Valg af ordstyrer 
- 2 Referenter udpeget af Hovedservicerådet 

Valg der er henlagt til Servicekonferencen 

Godkendelse af: 
- Servicehåndbogens seneste udgave 
- Regnskab for foregående år 
- Anvendelse af eventuelt overskud 
- Budget for indeværende år 
- Nye medlemmer i Hovedservicerådet 
- Tidspunkt for næste Servicekonference 

Begrundelse: 
 
Der er en mangelfuld beskrivelse af, hvilke punkter der indgår i Dagsordenen. 
At tilføje dem betyder, at afsnittet kommer i overensstemmelse med det, der faktisk sker. 

Økonomiske konsekvenser: Ingen 

Bilag: Ingen 
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Program for Servicekonference 

 
Forslag 04 

Udfyldes først på Servicekonferencen 

Komiteens indstilling: 
 
Forslaget indstilles til (sæt kryds): Vedtagelse    X  Forkastelse    

Begrundelse for indstilling: 
 

Vi mener at det både er vigtigt og nødvendigt at få servicehåndbogen i overensstemmelse 
med virkeligheden at de enkelte opgaver bliver præciseret i håndbogen 

Eventuelle bemærkninger: 

Afstemning i plenum 

 

    % 

For komiteens indstilling: 47 100 

Imod komiteens 
indstilling: 

0   

 

Hverken for eller imod: 0    

Afgivne stemmer i alt: 47    

 
 
 

Forslaget er Vedtaget 
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Forslag til behandling i arbejdskomite: Solidaritet Forslag nr.: 05 

Forslagsstiller: 
Servicehåndbogsarbejdsgruppen 

Forslag: Præcisering af sammensætning af Servicekonferencen 

 
Ændring af Servicehåndbogens side 5 ”Sammensætningen af Servicekonferencen”: 

 

Uden stemmeret 

• Daglig Ledelse 

• Nordiske Delegerede, Internationale Delegerede 

• Servicekonferenceformanden 

• Forretningsføreren 

• 2 repræsentanter for kontorfunktionerne 

 

Ændres til: 
Uden stemmeret 

• Servicekonferenceformanden 

• Ordstyreren 

• 2 Referenter 

• Daglig Ledelse 

• Nordiske Delegerede, Internationale Delegerede 

• Forretningsføreren 

• 2 repræsentanter for kontorfunktionerne 

• Personer, der er på valg, med mindre vedkommende har stemmeret på anden 
måde. 

• Nye Hovedservicerådsmedlemmer, der skal godkendes, medmindre 
vedkommende har stemmeret på anden måde. 

• Indbudte observatører 

Begrundelse: 
 
Der er en mangelfuld beskrivelse af, hvem der deltager i Servicekonferencen. 
At tilføje dem betyder, at afsnittet kommer i overensstemmelse med det, der faktisk sker. 

Økonomiske konsekvenser: Ingen 

Bilag: Ingen 
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Præcisering af Stemmeret på Servicekonference 

 
Forslag 05 

Udfyldes først på Servicekonferencen 

Komiteens indstilling: 
 
Forslaget indstilles til (sæt kryds): Vedtagelse   X  Forkastelse    

Begrundelse for indstilling: 
 

Forslaget indstilles til godkendelse, således at deltagerne ved sammensætningen af SK 
præciseres. 
 

Eventuelle bemærkninger: 

Afstemning i plenum 

 

    % 

For komiteens indstilling: 47 100 

Imod komiteens 
indstilling: 

0   

 

Hverken for eller imod: 0    

Afgivne stemmer i alt: 47    

 
 

Forslaget er Vedtaget 
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Forslag til behandling i arbejdskomite: Fællesskab Forslag nr.: 06 

Forslagsstiller: 
Servicehåndbogsarbejdsgruppen 

Forslag: Tema for Servicekonferencen 

 
Forslag vedrørende tilføjelse til Servicehåndbogens side 2, ”AA Servicekonferencen i 
Danmark”. 
Sidste afsnit: 

 
Nuværende tekst: Hver servicekonference gives et navn. 

 
Forslag: 
Hver Servicekonference benævnes med et tema. 
Temaet er det samme, som temaet for Wold Service- eller European Service Meeting i 
året før Servicekonferencen. 

Begrundelse: 
De seneste år har Servicekonferencerne haft ovennævnte temaer. 
Der har dog nogle gange været tvivl om det var det tidligere eller det kommende tema, der 
skulle benyttes. 
Ved at fastlægge valget af tema, er der sikret bedre sammenhæng med det nationale og 
det internationale AA-arbejde. 

Økonomiske konsekvenser: Ingen 

Bilag: Ingen 
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Tema for Servicekonferencen 

 
Forslag 06 

Udfyldes først på Servicekonferencen 

Komiteens indstilling: 
 
Forslaget indstilles til (sæt kryds): Vedtagelse  X  Forkastelse    

Begrundelse for indstilling: 
 

De seneste år har Servicekonferencerne haft ovennævnte temaer.  
Der har dog nogle gange været tvivl om det var det tidligere eller det kommende tema, der 
skulle benyttes.  
Ved at fastlægge valget af tema, er der sikret bedre sammenhæng med det nationale og 
det internationale AA-arbejde. 
 

Eventuelle bemærkninger: 

Afstemning i plenum 
 

    % 

For komiteens indstilling: 47 100 

Imod komiteens 
indstilling: 

0   

 

Hverken for eller imod: 0    

Afgivne stemmer i alt: 47    

 
 
 

Forslaget er Vedtaget 
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Forslag til behandling i arbejdskomite: Solidaritet Forslag nr.: 07 

Forslagsstiller: Økonomiudvalget 

Forslag: Ændring af tidsfrister for Regnskab, Anvendelse af Resultat samt Budget 
 
Servicehåndbogens side 3: 
Nuværende tekst: 
Indkaldelse til en Servicekonference med den endelige dagsorden samt budget skal være 
tilgængelige for Regioner og Grupper inden uge 3 i det år, Servicekonferencen afholdes. 
Regnskab lægges på AA’s hjemmeside inden uge 10 i det år, Servicekonferencen 
afholdes. 

 
Ændres til: 
Indkaldelse til en Servicekonference med den endelige dagsorden skal være tilgængelige 
for Regioner og Grupper inden uge 3 i det år, Servicekonferencen afholdes. 
Regnskab, Hovedservicerådets indstilling vedrørende et eventuelt overskud samt budget 
lægges på AA’s hjemmeside inden uge 10 i det år, Servicekonferencen afholdes. 

Begrundelse: 
Det virker urealistisk at udsende et budget før der foreligger et regnskab. 
Ved at fristen ændres for Budgettets vedkommende vil de nødvendige oplysninger 
foreligge samlet. 
Samtidig tilføjes, at Hovedservicerådets indstilling vedrørende et eventuelt overskud får 
samme frist som det øvrige regnskabsmateriale. 

Økonomiske konsekvenser: Ingen 

Bilag: Ingen 
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Ændring af tidsfrister for Regnskab, Anvendelse af Resultat samt 
Budget 

 
Forslag 07 

Udfyldes først på Servicekonferencen 

Komiteens indstilling: 
 
Forslaget indstilles til (sæt kryds): Vedtagelse   X  Forkastelse    

Begrundelse for indstilling:  
 

Logisk at følge regnskabsregler. 
 

Eventuelle bemærkninger: 

Afstemning i plenum 

 

    % 

For komiteens indstilling: 47 100 

Imod komiteens 
indstilling: 

0   

 

Hverken for eller imod: 0    

Afgivne stemmer i alt: 47    

 
 

Forslaget er Vedtaget 
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Forslag til behandling i arbejdskomite: Fællesskab Forslag nr.: 09 

Forslagsstiller: 

Region Storkøbenhavn 

Forslag: Synlighed i det offentlige rum 

 
 

Fællesskabet etablerer informationsreklamer i/på busser i de store danske byer. 

Begrundelse: 
 
Fællesskabet er anonymt, men skal ikke være usynligt. 
Det offentlige rum er en mulighed for at lave opsøgende informationsarbejde. 
AA bliver synligt i gadebilledet. 
I flere andre lande (England, USA, Tyskland osv.) er sådanne informationskampagner 
blevet lavet med stor succes. 
Det skaber momentum for fællesskabet med flere engagerede i service. 
Samtidig er det et eksempel på, at informationsreklamer ikke er i strid med traditionerne. 

Økonomiske konsekvenser: 
 
Fra 16.000 kr. (4 busser i 4 uger) – til 91.000 kr. (12 busser i 12 uger) 
Mange priser ind imellem disse to yderpunkter. 

Bilag: Ingen 
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Synlighed i det offentlige rum 

 
Forslag 9 

Udfyldes først på Servicekonferencen 

Komiteens indstilling: 
 
Forslaget indstilles til (sæt kryds): Vedtagelse  Forkastelse X 

Begrundelse for indstilling: 
 

Manglende gennembearbejdelse af forslaget. 

Eventuelle bemærkninger: 
 

Det kunne eventuelt være en workshop næste år, eller et udvalg nedsat af HSR 
 

Afstemning i plenum 

 

1. afstemning   % 

For komiteens indstilling: 39 82,98 

Imod komiteens 
indstilling: 

8   

 

Hverken for eller imod: 0    

Afgivne stemmer i alt: 47    

  
En repræsentant for mindretallet fremførte synspunkter, hvorefter der blev foretaget 
endelig afstemning. 
 

2. afstemning   % 

For komiteens indstilling: 32 69,57 

Imod komiteens 
indstilling: 

14   

 

Hverken for eller imod: 1    

Afgivne stemmer i alt: 47    

 
 

Forslaget er Forkastet 
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Forslag til behandling i arbejdskomite: Oplysning Forslag nr.: 10 

Forslagsstiller: 

Hovedservicerådet 

Forslag: Nye oversættelse af litteratur 
 
Servicekonferencen beslutter, hvilken ny litteratur, der skal oversættes og udgives af AA i 
Danmark. 

Begrundelse: 
 
Næsten al basislitteratur er efterhånden oversat til dansk. 
Da det er AA'ere i Grupperne, litteraturen henvender sig til, vil det være naturligt, at det er 
de Delegerede derfra der afgør, hvilken litteratur der skal oversættes. 
Alle har mulighed for at fremsende forslag til Servicekonferencen om oversættelse af 
litteratur. 

Økonomiske konsekvenser: Ukendt 

Bilag: Ingen 
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Nye oversættelse af litteratur 

 
Forslag 10 

Udfyldes først på Servicekonferencen 

Komiteens indstilling: 
 
Forslaget indstilles til (sæt kryds): Vedtagelse  X     Forkastelse    

Begrundelse for indstilling: 
 

Vi er i gruppen usikker på hvad ordet litteratur dækker. Forslaget er for upræcist formuleret, 
så stor diskussion om det drejer sig om alle pamfletter mm.  
Vi er enige om, at det er en beslutning som skal ligge som en servicekonference beslutning.  
Vi foreslår at ordlyden ændres til anden ordlyd!  
 
Efter kontakt med daglig ledelse d.d. bliver forslaget ændret til nedenstående ordlyd. 
 
SK beslutter hvilken ny trykt litteratur, der skal oversættes og udgives af AA i 
Danmark. 
 

Eventuelle bemærkninger: 
 

Vi godkender ovenstående forslag under forudsætning af at ordet TRYKT tilføjes.  
 

Afstemning i plenum 

 

1. afstemning   % 

For komiteens indstilling: 39 86,67 

Imod komiteens 
indstilling: 

6   

 

Hverken for eller imod: 2    

Afgivne stemmer i alt: 47    

 
En repræsentant for mindretallet fremførte synspunkter, hvorefter der blev foretaget 
endelig afstemning. 
 

2. afstemning   % 

For komiteens indstilling: 35 77,78 

Imod komiteens 
indstilling: 

10   

 

Hverken for eller imod: 2    

Afgivne stemmer i alt: 47    

 

Forslaget er                 Vedtaget - med tilføjelsen ”Trykt” 
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Forslag til behandling i arbejdskomite: Fællesskab Forslag nr.: 12 

Forslagsstiller: 

Hovedservicerådet 

Forslag: Valg af Servicekonferenceformand 

 
Tilføjelse til Servicehåndbogen side 11: 

(Det er hensigtsmæssigt, at den, der vælges til Formand, har fungeret som Viceformand): 

Dette gælder også i tilfælde af, at denne har været fungerende 

Servicekonferenceformand. 

Begrundelse: 
 
En tydeliggørelse af, at den fungerende Servicekonferenceformand fortsat er valgbar som 
Servicekonferenceformand. 

Økonomiske konsekvenser: ingen 

Bilag: ingen 
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Valg af Servicekonferenceformand 

 
Forslag 12 

Udfyldes først på Servicekonferencen 

Komiteens indstilling: 
 
Forslaget indstilles til (sæt kryds): Vedtagelse  X      Forkastelse    

Begrundelse for indstilling: 
 

Gældende praksis  
 
Sund fornuft   
 
Undgå tvivl 
 
Fungerende servicekonferenceformand giver afkald det år, som delegeret 
 

Eventuelle bemærkninger: 

Afstemning i plenum 

 

    % 

For komiteens indstilling: 47 100,00 

Imod komiteens 
indstilling: 

0   

 

Hverken for eller imod: 0    

Afgivne stemmer i alt: 47    

 
 
 
 

Forslaget er Vedtaget 
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Forslag til behandling i arbejdskomite: Fremsyn Forslag nr.: 13 

Forslagsstiller: 

Hovedservicerådet 

Forslag: Funktion for Servicekonferenceviceformand 

 
Tilføjelse til Servicehåndbogen side 11, (Servicekonferencen skal blandt de 
Delegerede vælge en Formand for den efterfølgende Servicekonference. Der vælges 
desuden en Viceformand til at følge Udvalgets arbejde med henblik på at kunne 
overtage Servicekonferenceformandens funktioner ved dennes forfald): 

 
I tilfælde af, at Servicekonferenceformanden får varigt forfald, er 
Servicekonferenceviceformanden fungerende Servicekonferenceformand, og posten som 
Delegeret og eventuelle andre poster, der giver stemmeret på Servicekonferencen, 
bortfalder. 

Begrundelse: 
 
En tydeliggørelse af, hvilke funktioner Servicekonferenceviceformanden overtager hvis 
Servicekonferenceformanden frasiger sig posten, og hvilke der må bortfalde, da 
funktionerne ikke er forenelige 

Økonomiske konsekvenser: ingen 

Bilag: ingen 
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Funktion for Servicekonferenceviceformand 

 
Forslag 13 

Udfyldes først på Servicekonferencen 

Komiteens indstilling: 
 
Forslaget indstilles til (sæt kryds): Vedtagelse  X Forkastelse    

Begrundelse for indstilling: 
 

Erfaringen fra eks i år 2021, gør at dette er vigtigt med forpligtigelse og jobbeskrivelse. 
 
 
 Tydeliggørelse af hvad der sker i denne situation hvor der er forfald 
 

Eventuelle bemærkninger: 
 

13 for vedtagelse 
 

Afstemning i plenum 

 

    % 

For komiteens indstilling: 47 100,00 

Imod komiteens 
indstilling: 

0   

 

Hverken for eller imod: 0    

Afgivne stemmer i alt: 47    

 
 

Forslaget er Vedtaget 
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Forslag til behandling i arbejdskomite: Oplysning Forslag nr.: 14 

Forslagsstiller: 
Hovedservicerådet 

Forslag: Valg af Ordstyrer 

 
I Servicehåndbogens side 3 tilføjes: 

 

Valg af Ordstyrer: 
 
Det er hensigtsmæssigt, at det er den senest afgåede Servicekonferenceformand, der 
vælges som Ordstyrer. 

 
 

- 

Begrundelse: 
 
For at sikre at der sker en rotation på posten 
For at udnytte den viden om afviklingen, som en Servicekonferenceformand har opnået 

Økonomiske konsekvenser: ingen 

Bilag: Ingen 
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Valg af Ordstyrer 

 
Forslag 14 

Udfyldes først på Servicekonferencen 

Komiteens indstilling: 
 
Forslaget indstilles til (sæt kryds): Vedtagelse  Forkastelse X 

Begrundelse for indstilling: 
 

 
Servicekonferenceudvalget er helt i stand til at indstille en kandidat til ordstyrerposten til 
HSR. 
Derfor finder vi forslaget overflødigt.  
 

Eventuelle bemærkninger: 

Afstemning i plenum 

 

1. afstemning   % 

For komiteens indstilling: 38 82,61 

Imod komiteens 
indstilling: 

8   

 

Hverken for eller imod: 1    

Afgivne stemmer i alt: 47    

 
En repræsentant for mindretallet fremførte synspunkter, hvorefter der blev foretaget 
endelig afstemning. 
 

2. afstemning   % 

For komiteens indstilling: 34 73,91 

Imod komiteens 
indstilling: 

12   

 

Hverken for eller imod: 1    

Afgivne stemmer i alt: 47    

 
 

Forslaget er Forkastet 
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Forslag til behandling i arbejdskomite: Solidaritet Forslag nr.: 15 

 

Forslagsstiller: Servicehåndbogsarbejdsgruppen 
 

Forslag: 

Ændring vedrørende udvalg og arbejdsgrupper 
 
Ændring af Servicehåndbogen (2020) side 16: 

 
De to første afsnit samt 2. pind slettes: 
”Personer, der ønsker at indtræde i et af serviceudvalgene eller arbejdsgrupperne, 
anmoder om dette til Hovedservicerådet. Det gælder også personer, der har afbrudt 
deres servicearbejde og ønsker at genoptage dette. Man er imidlertid ikke sikret 
genoptagelse i det Udvalg/arbejde, som man forlod. 
• Hvert Udvalg vælger en formand, som også fungerer som talsmand i forbindelse med 
Hovedservicerådet. Udvalgene redegør skriftligt for, hvordan de internt har organiseret 
sig. Kontinuiteten bør være sikret ved valg af suppleanter”. 
2. pind: 
Teksten ”for udvalgsmedlemmer 6 år. Udvalgsformænd skal dog kunne sidde som 
formænd i alt i 4 år”. 

Begrundelse: 
 

På Servicehåndbogens side 18 står: ”Servicekonferencen pålægger Hovedservicerådet 
de arbejdsopgaver, der skal udføres. 

Hovedservicerådet afgør hvordan opgaverne udføres, eventuelt ved nedsættelse af 
udvalg eller arbejdsgrupper”. 

I stedet for Servicekonferencen (Servicehåndbogen) der fastsætter rotation, må det være 
Hovedservicerådet, der i forbindelse med nedsættelse af Udvalg eller Arbejdsgrupper 
fastsætter rotationen. 

Økonomiske konsekvenser: Ingen 

Bilag: Ingen 
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Ændring vedrørende udvalg og arbejdsgrupper Forslag 15 

Udfyldes først på Servicekonferencen 

Komiteens indstilling: 
 
Forslaget indstilles til (sæt kryds): Vedtagelse  7 Forkastelse  5 

Begrundelse for indstilling: 

 
Uenigheden forblev, trods forklaring ved Svend om forslagets primære indhold, og 
uenigheden var primært omhandlende fjernelse af rotationsprincippet. I øvrigt fandt man 
forslaget uklart formuleret. 

 

Eventuelle bemærkninger: 

Afstemning i plenum 

 

1. afstemning   % 

For komiteens indstilling: 36 87,80 

Imod komiteens 
indstilling: 

5   

 

Hverken for eller imod: 6    

Afgivne stemmer i alt: 47    

 
En repræsentant for mindretallet fremførte synspunkter, hvorefter der blev foretaget 
endelig afstemning. 
 

2. afstemning   % 

For komiteens indstilling: 31 68,89 

Imod komiteens 
indstilling: 

14   

 

Hverken for eller imod: 2    

Afgivne stemmer i alt: 47    

 

Forslaget er Vedtaget 
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Forslag til behandling i arbejdskomite: Fællesskab Forslag nr.: 16 

 

Forslagsstiller: Servicehåndbogsarbejdsgruppen 
 

Forslag: 

Forslag til ændring af Servicehåndbogens side 3: 

tidspunkt for Servicekonferencer 

 
Nuværende tekst: 

Der afholdes Servicekonference én gang årligt, normalt i april måned. 

 

Forslag til ny tekst: 

Der afholdes Servicekonference én gang årligt, normalt i november måned. 

Samtidig tilpasses de frister, der er vedrørende Servicekonferencen. 

Begrundelse: 

Det er lettere at finde en dato, da der er færre helligdage i efteråret 

Det giver større mulighed for at diskutere budgettet for det kommende år frem for 
regnskab (Fremtid i stedet for fortid) 

Nugældende frister for rapporter og ansøgninger (inden uge 1) falder sammen med den 
travlhed, der normalt er i december 

Hovedservicerådet justerer frister i forhold til konferencen i forhold til ændringen af 
tidspunktet”. 

Økonomiske konsekvenser: Ingen 

 

Bilag: Ingen 

 



Et uforandret budskab i en foranderlig verden Side 31 af 41 

 

 

Forslag til ændring af Servicehåndbogens side 3: 

tidspunkt for Servicekonferencer 

Udfyldes først på Servicekonferencen Forslag nr. 16 

Komiteens indstilling: 
 
Forslaget indstilles til (sæt kryds): Vedtagelse  X Forkastelse    

Begrundelse for indstilling: 

 
Det giver samtidig luft i kalenderen for deltagelse i de 4 nordiske konferencer, da de alle 
ligger i april.   

 

Eventuelle bemærkninger: 

 
De første 2 weekender i november vil være at foretrække. 

 

Afstemning i plenum 

 

1. afstemning   % 

For komiteens indstilling: 45 100,00 

Imod komiteens 
indstilling: 

 0   

 

Hverken for eller imod: 2    

Afgivne stemmer i alt: 47    

 
 

Forslaget er Vedtaget 
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Forslag til behandling i arbejdskomite: Fremsyn Forslag nr.: 17 

 

Forslagsstiller: Servicehåndbogsarbejdsgruppen 
 

Forslag: Ændring vedrørende Landsmøde og Nordisk møde 

 
Ændring af Servicehåndbogens side 25: Fælles for Landsmøde og Nordisk Møde 

Nuværende tekst: 

En af AA Danmarks Regioner påtager sig ansvaret for arrangementets afvikling. 
Regionen kan lade en enkelt by eller enkelte Grupper stå for det praktiske arbejde - men 
Regionen har stadig ansvaret for, at arrangementet afvikles i overensstemmelse med 
vore Traditioner med hensyn til indhold og økonomi. 

Værtsregionen udpeges af Hovedservicerådet på grundlag af indsendte ansøgninger fra 
Regionerne. For så vidt angår Landsmødet bør ansøgninger indsendes - og 
beslutningen træffes, således at der ved hvert landsmøde kan offentliggøres værtsregion 
for det kommende års landsmøde. 

Ændres til: 

Hovedservicerådet anmoder en Region om at påtage sig ansvaret for arrangementets 
afvikling. Rækkefølgen aftales for en seksårig periode i Hovedservicerådet. Såfremt en 
Region afstår fra at tage ansvaret for arrangementets afvikling, anmoder 
Hovedservicerådet den næste i rækkefølgen om at påtage sig ansvaret for 
arrangementet. 

Regionen kan lade en enkelt by eller enkelte Grupper stå for det praktiske arbejde - men 
Regionen har stadig ansvaret for, at arrangementet afvikles i overensstemmelse med 
vore Traditioner med hensyn til indhold og økonomi. 

Begrundelse: 

Det vil give Regionerne en oversigt over, hvornår opgaven skal løses og dermed hjælpe 
på den planlægning, der sker i Regionen. 
Samtidig vil AA medlemmer, der planlægger at deltage, få en oversigt over, hvilken 
landsdel der år for år har arrangementet. 

Økonomiske konsekvenser: Ingen 

Bilag: Ingen 

 



Et uforandret budskab i en foranderlig verden Side 33 af 41 

 

Udfyldes først på Servicekonferencen Forslag nr. 17 

Forslag: Ændring vedrørende Landsmøde og Nordisk møde 

Komiteens indstilling: 
 
Forslaget indstilles til (sæt kryds): Vedtagelse  X Forkastelse    

Begrundelse for indstilling: 

 
Fint med 6-årigt plan, som giver overblik og overskud til regionernes afholdelse. 
Landsmødet vil brede sig regionalt, og give erfaring. 
Kvalitetssikre Landsmødet ved et evt. afbud. 

 

Eventuelle bemærkninger: 

 
Burde ikke ændre noget i praktisk, derimod er det så nedfældet i servicehåndbogen. 

 

Afstemning i plenum 

 

    % 

For komiteens indstilling: 47 100,00 

Imod komiteens 
indstilling: 

0   

 

Hverken for eller imod: 0    

Afgivne stemmer i alt: 47    

 
 

Forslaget er Vedtaget 
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Workshops 

 
”Emner til drøftelse og inspiration. 

Emnerne kan føre til ideer til forslag, 

der arbejdes videre med 

og eventuelt fremsættes 

på en senere Servicekonference” 

(Servicehåndbogen 2019 side 3) 
 
 

KOMITEERNES NOTER TIL DE ENKELTE WORKSHOPS
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Workshop nr. 01 

 
Behandling i arbejdskomite: Alle komiteer 

 
Emnestiller: Anne Maj R. 

Emne: 
Kender jeg en mulig kandidat til Ikke-alkoholiker i Hovedservicerådet? 

Indsenderens begrundelse for emnet: 
 
Hvis vi hver især kigger os rundt i vores bekendtskabskreds, kender vi sikkert en. 
Måske en fagperson der står overfor at gå på efterløn eller af anden grund har fået 
tid til rådighed. 
Vi leder efter et menneske med stor åbenhed og indsigt, åndeligt og socialt og 
måske fysisk. 

 

Det kunne være en medarbejder eller leder ved kommunens selvhjælp/frivillig-center. 
Lægen 
Sygeplejersken 
Socialrådgiveren 
En præst 
En psykolog 
En psykiater 
En lærer 

 
Eller...? 

 
AA i USA/Canada har siden begyndelsen haft gavn af at have ikke-alkoholikere 
tilknyttet. De kan stå frem og hjælpe med at formidle AA's løsning til offentligheden, 
medierne og almindelige mennesker og naturligvis den lidende alkoholiker. 
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Ikke-alkoholiker Workshop nr. 01 

Udfyldes først på Servicekonferencen 

 
Komiteens noter til emnet: 
 
FREMSYN: 

Hvordan erhverver vi? 

Har man for meget på arbejdsindsatsen i jobbeskrivelsen for personen? 

Kan man få et opslag til kirker og præster, læger m.m. 

Hvad er erfaringen fra tidligere kandidater? 

Kan daglig ledelse og HSR præciserer udfordringen? 

Kan de Nordiske og Internationale delegerede, inddrage erfaring fra andre lande? 

 

SOLIDARITET: 

Hvis vi hver især kigger os rundt i vores bekendtskabskreds, kender vi sikkert en.  

Måske en fagperson der står overfor at gå på efterløn eller af anden grund har fået tid 

til rådighed. 

Vi leder efter et menneske med stor åbenhed og indsigt, åndeligt og socialt og måske 

fysisk. 

 

FÆLLESSKAB: 

Det guld værd.  

Mangler arbejdsopgaver beskrevet. 

Mangler informationer  

God ide. Med en anden tankegang.  

 

OPLYSNING: 

Ingen bemærkninger 
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Workshop nr. 03 

 
Behandling i arbejdskomite: Alle Komiteer 

 
Emnestiller: Servicekonferenceudvalget (HSR) 

Emne: Et uforandret budskab i en foranderlig verden. 

Indsenderens begrundelse for emnet: 
 

Temaet for årets Servicekonference. 
På baggrund af mundtligt indlæg på konferencen. 

 
 
 
 

Et uforandret budskab i en foranderlig verden Workshop nr. 03 

Udfyldes først på Servicekonferencen 

 

Komiteens noter til emnet: 

 

FREMSYN: 

At bringe budskabet videre til den som stadig lider. 

Indbringe mere erfaring for udlandet gennem internet m.m. 

Passe på AA og den arv vi har modtaget. 

Er der nye metoder man kan benytte til at fremme budskabet. Hvordan skaffes flere AAére 

som vil yde service for at fremme budskabet, skoler, hospitaler m.m. 

Zoom har været en stor del 

AA´s hjemmeside  

Hvad med tv-spots uden personer, dog er det dyrt, hvor benyttes hattepengene bedst? 

Er vi gode til at uddele brochurer/stickers forskellige steder. 

LIV arbejder på monitor indslag med tlf. nr. til AA 

Hvordan finder vi de unge? 

Region Nordjylland kommer fast på hospital, hvor de gennem tid har fået et godt 

samarbejde, de har succes med at brede budskab. 
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SOLIDARITET: 

Begrebet Zoom og AA møder holdt i Cyperspace vurderes at være blevet en uundværlig 

del af AA, og ønskes bibeholdt, og ser gerne, at A  Danmark lægger en plan for denne del 

af service. 

 

Overskriften for denne SK 2021 er rørende og bevægende for den enkelte AA´er, og 

kernen i ædrueligheden. 

 

 

FÆLLESSKAB: 

Komiteens noter til emnet: Verdensbilledet har hastigt forandret sig i de sidste 15 år med 

blandt andet ankomst af især diverse sociale medier, såsom facebook, instagram, twitter, 

tiktok. Der er en større mænge reklamer overalt og mange tv-kanaler.  

For at synliggøre vores budskab kunne man vælge at have et udvalg – eller lægge det ind 

under LIV – Der har en facebook-side og en instagram-side, der synliggør AA. Mange 

mennesker søger udelukkende på nettet efter information, hvorfor det giver mening at AA 

er officielt repræsenter i disse fora. Ikke, at der skal være tovejskommunikation ud over 

formidling af kontakt til fællesskabet-  

Det er ikke noget enkeltpersoner skal gøre, men det skal være i officielt AA regi. 

 

OPLYSNING: 

Ingen bemærkninger 
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Workshop nr. 05 

 
Behandling i arbejdskomite: Alle Komiteer 

 
Emnestiller: Region Midt 

Emne: 
 
Hvordan bliver den Delegerede bedre til at informere og medinddrage i sin Region 
både før og efter Servicekonferencen? 
Hvordan lever jeg op til min rolle og forpligtelser som delegeret og betroet tjener før 
og efter Servicekonferencen? 
Erfaringer fra Delegerede. 
Erfaringer fra Regionerne. 
Hvordan gør vi? 

Indsenderens begrundelse for emnet: 
 
Servicehåndbogen s. 13: 
Før Servicekonferencen: Diskutere programmet i sin region, med sin gruppe og sine 
AA venner, således at han/hun kommer til Servicekonferencen godt forberedt 
omkring emnerne og klar til at diskutere disse og herved tilgodese HELE 
fællesskabet, Region og Gruppen med egne holdninger. 
Tilbagemelding til Region/Grupperne fra Servicekonferencen. 
Det er den delegerede opgave at rapportere Servicekonferencens konklusioner til 
den Region, som valgte vedkommende og derfra videre til Regionens grupper. 
I perioden mellem de to Servicekonferencer forventes det at den Delegerede aktivt 
og vedholdende forfølger de mål, som er hensigten med Servicekonferencens 
beslutninger. 
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Opgaver for Delegerede Workshop nr. 05 

Udfyldes først på Servicekonferencen 

Komiteens noter til emnet: 
 

SOLIDARITET: 

Materialet til SK skal være tilgængeligt i Hjemmegruppen, og skal danne grundlag for et 

gruppesamvittighedsmøde, som er indkaldt til møde inden afrejse til SK. 

En af gruppedeltager oplyste, at der igennem årene er oversat flere og mere AA 

materiale, og fortjener at få reklame ude i grupperne, ved bl.a. indkøb til grupperne.   

Servicekonferencen skal overfor nye ….og gamle…tydeliggørelses at konferencen er et 

fælles landsdækkende gruppesamvittighedsmøde. 

 

FÆLLESSKAB: 

Ingen bemærkninger 

 

OPLYSNING: 

Holde regionsmøder for at klæde delegerede på inden SK ( nogle beder en 4.års 

delegeret om at komme og fortælle) 

Prøve at tænke på fællesskab uden for AA 

Lørdagsmøde om servicekonf for alle også ikke delegerede ca. 1 mdr. før SK og 

efterfølgende ”afkonferering” til næste regionsmøde. 

Være aktiv til møderne fx fortælle om SK under aa relaterede meddelelser. 

Prøve at have en kontakt person e-mail adresse til alle grupperne.. Sende referat ud?? 

Aktiv at opsøge andre møder rundt omkring og informerer om regionsarbejde og om 

servicekonferencen 

Blive en ILDSJÆL! OG selv leve op til de ord som står i Servicehåndbogen! 

Kan vi få flere med i service, hvis vi kan give dem nogle konkrete opgaver? 

Vi skal blive bedre til MARKEDSFØRING! Både SK og regionsarbejdet.  

Gulerod: medbestemmelse! 

Gå hjem og fortæl om hvad der er sket på SK 

Prøve at få flere med til service, muligvis ved at prikke til dem!  

Der er forsøgt nyhedsbreve til de enkelte AA grupper i regionen – med vigende succes! 

Komme med konkrete oplysninger fx om hvad pengene i aa bliver brugt til mm. 

Informere på zoom eller fb sider… 

Noget af det vigtigste er at få nye med til regionsmøderne – for at vise dem hvad det er! 
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FREMSYN: 

Prøve at gøre det mere personligt, samt finde det som er interessant for gruppen, når 

man kommer fra regions- eller servicekonference. 

Benyt GSM møder til info, erfaringen viser at det giver en god gruppe. 

Det er vigtigt at man stiller sig til rådighed for spørgsmål efterfølgende? 

Vi tager ansvar. 

Folder med de 12 koncepter med tegneserie kan benyttes for at gøre processerne 

tydelig. 

Vigtigt at grupperne forstår at det er dem som der arbejdes på, den omvendte trekant. 

Vigtighed at hvis AA Danmark skal bestå, skal der være service, og det sker kun hvis der 

er nye kræfter og rotation her. 

Service sponser og ansvar for at give det videre. 

Formidlings bullet point til Holde det enkelt, kan vi få dem med hjem efter konferencen. 

Måske kan det være i Regionens time den laves. 

Finde indleder som kan speake om service til gruppen. 
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Workshop nr. 06 

Behandling i arbejdskomite:  Alle Komiteer 

 
Emnestiller: Region Midtjylland 

Emne: 
Hvordan får vi vore læger i tale? 
Hvilke nye tiltag kan gøres? 
Hvad kan jeg selv gøre? 

Indsenderens begrundelse for emnet: 
 

Udbredelse og kendskab til AA og AA’s løsning 
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Kontakt til læger Workshop nr. 06 

Udfyldes først på Servicekonferencen 

 
Komiteens noter til emnet: 
 

SOLIDARITET: 

I region midt /Vejle har der været god dialog mellem socialrådgivere, social- og 

sundhedassistenter og ædru alkoholikere, hvor AA har inviteret og opfordret til at deltage 

i åbne AA møder. 

 

Det er op til den enkeltes ansvar og åbne sind, at åbne øjnene for sygdommen 

alkoholisme, og fortælle åbent om at AA rent faktisk gør aktive alkoholikere ædru, og en 

varig ædruelighed. 

 

Lægerne skal oplyses om deres medvirken og andel i alkohol behandling og nogle gange 

udsætning af mulig behandling. Procedurer for at komme i tale med læger efterlyses. 

 

En af gruppedeltagerne har aktivt gjort informationsarbejde på Zoom med 

lægestuderende hertillands. 

 

Der blev gjort opmærksom på, at AA bogshop har materiale til uddeling ved lægebesøg, 

 

FÆLLESSKAB:  

INGEN BEMÆRKNINGER 

 

OPLYSNING: 

Der er behov for at opdatere vores nuværende kuverter til lægerne 

Artikel skal vedlægges den nye kuvert! 

Fortælle om et cochrane studie fra Harward medical  school en oversigtsartikel om AA´s 

resultater. 

 


