Hovedservicerådsmøde lørdag den 23. april 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 1. kvartal 2022 (ved forretningsfører Mogens B A)

7.

Forslag om at udvalgsrepræsentanter deltager i Komiteerne (bilag 2)

8.

Drøftelse af muligheder for at øge interessen for budgettet (bilag 3a og 3b)

9.

Forslag til revidering af litteratur (bilag 4)

10.

Forslag til ændring af funktionsbeskrivelse for Servicekonferenceudv. (bilag 5)

11.

Forslag til nye skabeloner til udvalgs- og regionsrapporter (bilag 6a og 6b)

12.

Forslag vedr. valg af Formand i TEU og LIv (bilag 7)

13.

Forslag vedr. Hovedservicerådsmedlemmer i Arbejdsgrupper (bilag 8)

14.

Forslag til Kommissorium for Landsdækkende Informationsudvalg (bilag 9)

15.

Forslag til udsalg af bøger fra Bogsalget (bilag 10a)

16.

Forslag vedrørende indlæsning af Store Bog (bilag 10b)

17.

Anmodning fra Region Midtjylland om at afholde HSR møde (bilag 10c)

18.

Anmodning om at indtræde i TEU (Lone Z) (bilag 10d) særskilt

19.

Anmodning om at indtræde i LIv (Helle P) (bilag 10e) særskilt

20.

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)
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g. Servicekonferenceudvalget (bilag 18)
h. Nordiske delegerede (bilag 19a og bilag 19b)
i.

Internationale delegerede (bilag 20a og bilag 20b (særskilt)

21.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)

22.Eventuelt
23. Oplæsning af Ansvarlighedserklæringen og vi slutter med Sindsrobønnen

Uge

Sidste frist for
rapporter og
forslag til møderne

13. august

Behandling af forslag og
Workshopemner + møde i
Nomineringsgruppen

32

Ingen rapporter

17. september

Endelig godkendelse af
Dagsorden, regnskab, budget samt
rapport fra Hovedservicerådet

37

27. august

10. december

Behandling af Servicekonferencens
resultater

49

12. november

Hovedservicerådets
mødedatoer:

Emner

2022:

Servicekonference 19. - 20. november 2022

Side 2 af 39
Dagsorden for Hovedservicerådsmødet den 23. april 2022

Bilag 1
Rapport fra Daglig Ledelse
til møde i Hovedservicerådet d. 23. april 2023

Daglig Ledelse har i skrivende stund holdt 2 møder siden sidst, i januar og februar. I februar
deltog vi i det efterfølgende møde for Hovedservicekontoret.

Vi har en kontakt, som kan formidle lokale og teknik til indlæsning af Store Bog; der forestår
nu at organisere indlæsningen. Vi har stadig ikke fået svar vedr. licens til at udgive lydfiler.
De fleste Internationale Rapporter blev fundet at være på Hjemmesiden. Vi har gjort de
Internationale Delegerede opmærksomme på, at de har ansvar for at konstatere, at de
færdige rapporter er på Hjemmesiden.
Tidligere har adgangen til gamle Service- og Strukturhåndbøger været efterlyst. De findes på
en USB-stick, som er hos Mogens B A, forretningsføreren.
AA-Danmark sender observatører til Servicekonferencerne i Sverige og Norge, takket være
Suppleanten for de Internationale Delegerede. Vores ene Nordiske Delegerede og
Servicekonferenceviceformanden kan ikke deltage i henholdsvis Finland og Storbritannien.
AA´s deltagelse i Folkemødet 2022 er med i vores budget.

Fra Hovedservicekontoret kan fortælles, at ”Husværten” er holdt op efter mange år i Service.
Hans funktioner er blevet fordelt mellem de øvrige frivillige; det kommer til at fremgå af
Strukturhåndbogen.
Kontoret vil gerne sende observatører til alle Hovedservicerådsmøder. Vi i Daglig Ledelse
byder dem velkommen. Det kan fremme den gensidige indsigt i Kontorets og
Hovedservicerådets arbejde.
Telefonvagten har haft tekniske problemer, men de er løst nu i samarbejde med
Forretningsføreren og telefonselskabet.
På forespørgsel oplyser Bogsalget, at de ikke har taget imod kontanter i flere år. Det kommer
nu på Hjemmesiden.
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Ukraines AA har skrevet og bedt os om at bede for deres ædruelighed og åndelige sundhed i
disse svære tider. Vi har svaret dem, at vi beder for dem, men ikke sendt deres brev videre
ud i AA.
Et medlem har spurgt, om AA Danmark vil gøre en særlig indsats for ukrainske flygtninge
med tilknytning til AA; men vi går ud fra, at de ved, at AA findes i Danmark, hvilket vi har
svaret.
Et medlem af CA har bedt om tilladelse at bringe en AA-tekst på deres hjemmeside. Vi har
givet ham mailadressen på vores kontakt i New York vedr. licenser.
Vi fik et tilbud om særlig rabat for AA´ere til en teaterforestilling om alkoholisme. Vi har
ønsket dem held og lykke, men afslået med henvisning til 6. tradition.
Og så har vi skrevet en del med foretagendet Nota, som vil gå i gang med at indlæse Store
Bog. Det viser sig først nu, at det er en institution under Kulturministeriet, og at de har
bemyndigelse til at gøre skrevne tekster tilgængelige for personer med læsehandicap. De har
videresendt en korrespondance fra Kammeradvokaten, som henviser til EU-bestemmelser.
Man kan læse mere på deres hjemmeside.

På vegne af Daglig Ledelse. Dorte S

Bilag 2
Økonomiudvalget
Til Hovedservicerådet.
I Økonomiudvalget drøfter vi løbende, hvordan interessen for budgettet kan øges.
Budgettet afspejler jo de forventede aktiviteter i service.
I denne forbindelse er det også blevet drøftet, hvordan interessen for deltagelse i
centralt servicearbejde, for eksempel i Udvalgene, kan styrkes.
En mulighed kan være, at arbejdet i Komiteerne på Servicekonferencen kommer til at
omfatte informationer fra de faste udvalg.
Derfor foreslår Økonomiudvalget, at Hovedservicerådet i samarbejde med
Servicekonferenceudvalget inddrager Komiteerne i ovennævnte arbejde.
Det kunne ske ved at der udover Komiteernes behandling af Forslag og
Workshopemner indarbejdes følgende:
 I hver af de fire Komiteer deltager en repræsentant for et Udvalg, så der kan
arbejdes med emner, der vedrører det pågældende Udvalg
(udvalgsrepræsentanter deltager i forvejen i Servicekonferencen)
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Repræsentanterne fra Udvalgene har til opgave at fortælle om Udvalgets
opgaver og arbejde



Hvert Udvalg udarbejder før Servicekonferencen Workshopemne til drøftelse i
Komiteen. Emnet bør understøtte, hvilke ønsker der er til fremtiden og ideer til
udførelsen.
o planer, der kan påvirke budgettet for udvalget
o muligheder for at indtræde i udvalget



Tilpasning af Komiteernes navne, så de afspejler det fælles emne. Navnene på
Komiteerne og fordelingen af Udvalgsrepræsentanter kunne være:
o Medlemsinformation (Box 334-udvalget)
o Informationer og aktiviteter (Landsdækkende Informationsudvalg)
o Personlig kontakt (Telefon- og e-mail Udvalget)
o Budget og økonomi (Økonomiudvalget)

Økonomiudvalget den 27. marts 2022

Ivan W
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Bilag 3a
Økonomiudvalget bilag 3a
Til Hovedservicerådsmødet.
På Servicekonferencen er det almindeligt, at der kan være spørgsmål til det regnskab, der
bliver aflagt. Det er derimod usædvanligt, at der er spørgsmål eller bemærkninger til
budgettet.
Regnskabet er jo en beskrivelse af den periode, der er gået, altså historieskrivning, mens
budgettet er forventninger til, hvad der skal ske i den kommende tid.
Økonomiudvalget har drøftet, hvordan interessen for budgettet kan styrkes. Formålet er at
opnå en drøftelse af ønsker om aktiviteter i det kommende år frem for at drøfte de enkelte
poster.
De fleste poster på budgettet er jo fremskrivninger, mens der på enkelte poster er
foretaget vurderinger, inden de er fastsat. For eksempel kan der på forhånd være viden
om udgivelse af nye bøger, der kan påvirke litteratursalget, forestående vedligeholdelser
eller måske indkøb af nyt udstyr til kontoret.
Økonomiudvalget har derfor udarbejdet forslag til en Workshop, der forhåbentlig kan
medvirke til at øge interessen for budgettet på Servicekonferencen (bilag 3b)
Her kan Hovedservicerådet og deltagerne fra Udvalgene være med til at være inspiration
for hele Fællesskabet. Først og fremmest så der skabes interesse for budgettet i såvel
Udvalg som i Hovedservicerådet, men også i Regioner og Grupper.
Ideer til ændringer i aktiviteterne og i strukturen bør komme på baggrund af behov, og
udvalget mener, at der er behov for at se fremad imod det kommende år, så vi måske kan
undgå at der løbende fremkommer ønsker, der påvirker økonomien. Igennem tiden har vi
set flere ”hovsaløsninger”, der kræver økonomisk støtte.
Flytningen af tidspunktet for afholdelse af Servicekonferencen giver netop mulighed for at
påvirke budgettet inden starten af regnskabsåret.
Derfor anmoder vi om, at Hovedservicerådet tager emnet op, så der på den måde startes
en proces, der kan brede sig som ringe i vandet til Udvalg, Delegerede, Regioner og
Grupper.

Økonomiudvalget den 27. marts 2022
Ivan W
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Bilag 3 b

Emner til Workshops på Servicekonferencen 2022
Indsendt af: Ivan W

Tlf.: 4220 7240

Mailadresse: wammenivan@gmail.com

Dato: 27. marts 2022

Emnestiller: Økonomiudvalget
Emne:
Styrkelse af behandlingen af Budgettet for det kommende år

Indsenderens begrundelse for emnet:
Ved budgetlægningen for det kommende år er det muligt at tage højde for nye aktiviteter eller skære ned for nuværende aktiviteter. Altså at påvirke resultatet i det kommende år.
Et budget er udtryk for hvilken aktivitet, der forventes i det kommende år. Der er selvfølgelig en lang række udgifter, der er nødvendige for at Fællesskabet grundlæggende kan fungere, for eksempel husleje, el, varme og så videre.
Men et budget er jo også i høj grad udtryk for, hvilke aktiviteter, der er i Fællesskabet, og
det er her, der er mulighed for at påvirke via budgettet.
Regnskabet er jo historieskrivning og giver udtryk for, hvad vi har lavet, mens budgettet er
en oversigt over, hvad vi gerne vil lave fremover.
Komiteen anmodes om at komme med ideer til, hvordan vi kan øge interessen i hele Fællesskabet for at drøfte budgettet.
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Bilag 4
Forslag til Hovedservicerådets møde 23.4 22
Litteratur
Opgaverne på den oprindelige liste over fremtidig oversættelse/revision af AA litteratur er uddelegeret
og så godt som gennemført. De sidste to, Pass it On og Language af the Heart, er under bearbejdelse.
Vi vil derfor foreslå, at der oprettes en ny liste over værker, der på sigt skal revideres og føres up to
date mht sprog og grammatik.
Vi har eksempelvis ude i grupperne hørt ønsket om revidering af At leve Ædru ytret af mange AA’ere,
og foreslår disse:
1. At leve Ædru
2. Kom til at tro
Naturligvis med mulighed for forlængelse af listen.
Forslaget er fremsat af Arbejdsgruppe Øst
v/ Bente R. og Birgit J.
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Bilag 5
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Funktionsbeskrivelse for Servicekonferenceudvalget
-

Hele perioden

-

April November

Næstsidste lørdag i
maj måned
December /
begyndelsen af januar

Umiddelbart efter afslutningen af Servicekonferencen mødes det nye
Servicekonferenceudvalg sammen med den afgående
Servicekonferenceformand for at aftale mødedatoer i det kommende år
-

Sidste lørdag i oktober
måned
I slutningen af juni
måned

Aftenen før
Servicekonferencens
afholdelse

indsende rapport fra Servicekonferenceudvalget senest 3 uger før hvert
møde i Hovedservicerådet sammen med ”Liste over ikke realiserede
Servicekonferencebeslutninger”
Servicekonferenceformanden eller ved dennes forfald
Servicekonferenceviceformanden deltager i hvert møde i
Hovedservicerådet uden stemmeret
opfange ideer og tanker fra hele Fællesskabet
sikre kontinuitet og arbejde imellem Servicekonferencerne
styrke møderne i komiteerne
udover nævnte møder kan der eventuelt aftales ekstra møder

evaluering af Servicekonferencen, der lige er afviklet
samle op på beslutninger, der er truffet af Servicekonferencen
vedligeholde ”Liste over ikke realiserede Servicekonferencebeslutninger”
udarbejde liste over ledige poster, der er på valg ved følgende års
Servicekonference
drøfte ideer til Program for Servicekonferencen
aftale med Repræsentanten fra Daglig Ledelse, hvilke opgaver der
forventes løst af Kontorfunktionerne, herunder AA-Data

-

vurdere Forslag og Workshopemner til Servicekonferencen, der er indsendt
til Hovedservicerådet
foretage indstillinger til Hovedservicerådet Forslag og Workshops
foreslå fordeling af Forslag og Workshopemner i Komiteerne
udarbejde forslag til Program og dagsorden til Servicekonferencen

-

gennemgang af praktiske oplysninger
gennemgang af hvordan komitearbejdet foregår, herunder:
-

Komiteformændenes opgaver
Sekretærernes opgaver
hensyn til mindretal
mindretalsindstillinger
indstillinger til beslutninger i plenum
opfordre til at egnede komitemedlemmer opstiller til valg af
Formænd og Sekretærer for Komiteen og til
Servicekonferenceformand og Servicekonferenceviceformand

Side 10 af 39
Dagsorden for Hovedservicerådsmødet den 23. april 2022

Bilag 6a

Udvalgsrapport
til Hovedservicerådsmødet
den:
Udvalg/Internationale
Delegerede:
Godkendte
Udvalgsmedlemmer
(der skal stadig sendes
anmodning om indtrædelse
særskilt):

Fravær:
Andre deltagere:
Rapport for perioden:

Planlægger at arbejde med:

Dato:

For
Udvalg/Delegerede:
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Bilag 6b

Oplysninger om Regionen

Regionsrapport
til Hovedservicerådsmødet den:
Region:
Hovedservicerådsrepræsentante
r:
Afholdte regionsmøder i
perioden:
Antal ugentlige AA-møder i
Regionen:
Hvor stor en procentandel af
grupperne var repræsenteret på
regionsmødet:
Udvalg nedsat af regionen:

Rapport for perioden:

Næste møde:

Dato:

For
Regionen:
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Bilag 7
På baggrund af et spørgsmål på Hovedservicerådsmødet har Servicehåndbogsudvalget
drøftet, hvordan der vælges Formand i Telefon- og e-mailudvalget samt Landsdækkende
Informationsudvalg.

Af Strukturhåndbogens kapitel ”Generelt for alle Udvalg” fremgår:
Udvalgene konstituerer sig med Formand og eventuelt Næstformand og meddeler
konstitueringen til Hovedservicerådet.
Der har været tradition for at i de to nævnte Udvalg vælger formanden foruden de 6
repræsentanter i udvalget, men i kommissorierne er der ingenting beskrevet om, hvem der
kan vælges.
For at fastholde, at alle Regioner er repræsenteret og at der herudover er en Formand,
foreslår Servicehåndbogsarbejdsgruppen følgende ændring i kommissorierne:
Telefon- og E-mail Udvalg:
-

Sammensætning

1 repræsentant fra hver Region
derudover vælges en Formand blandt udvalgets medlemmer.
der indtræder et nyt udvalgsmedlem fra den Region, formanden
kommer fra

Landsdækkende Informationsudvalg:

Udvælgelse af
medlemmer

-

1 repræsentant fra hver Region
derudover vælges en Formand blandt udvalgets medlemmer.
der indtræder et nyt udvalgsmedlem fra den Region, formanden
kommer fra

Servicehåndbogsarbejdsgruppen, den 6. marts 2022
Keld F
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Bilag 8
Indstilling vedrørende Hovedservicerådsmedlemmer i Arbejdsgrupper.

På Hovedservicerådsmødet den 29. januar 2022 fik Servicehåndbogsarbejdsgruppen
følgende opgave:
”Servicehåndbogsarbejdsgruppen tager spørgsmålet om sammensætningen af de to
Arbejdsgrupper op og kommer med en indstilling til Hovedservicerådet”.
#
Servicehåndbogsarbejdsgruppen har drøftet spørgsmålet og indstiller:
Det er hensigtsmæssigt at Arbejdsgruppernes sammensætning bliver ligestillet med
Udvalgene, således at Repræsentanten fra Hovedservicerådet ansøger om at indtræde i
Arbejdsgruppen, såfremt pågældende ønsker at fortsætte i Arbejdsgruppen.

Servicehåndbogsarbejdsgruppen den 6. marts 2022
Keld F

Bilag 9
Revision af kommissorium: Her kommer Landsdækkende Informationsudvalgs reviderede
forslag:
Formål med udvalget



at sikre information om Anonyme Alkoholikere til offentligheden og udadtil skabe et
synligt budskab i overensstemmelse med AA’s Traditioner og retningslinjer
at tilbyde støtte og rådgivning til regionernes informationsudvalg, AAgruppernes informationsarbejde og øvrige AA-forbindelser

Arbejdsopgaver

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

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
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og i professionelle kredse
forestå en effektiv kommunikation med Fællesskabet omkring informationsarbejde
skabe og vedligeholde en effektiv informationsdatabase til registrering af
informationsmateriale og begivenheder, så der blandt andet sikres kontinuitet i
det nuværende og fremtidige informationsarbejde
udvalget kan henvise løsningen af forskellige informationsopgaver til det eller
de relevante informationsudvalg 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 14dage 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 ikkealkoholiker, der måske aldrig kommer. Vi har ledt i mange år, jobbeskrivelsen er stor, og
dukkerder 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
#
Servicehåndbogsarbejdsgruppen har drøftet ændringerne i kommissoriet og har følgende
bemærkninger:
At anvende ordet ”opfordre” kan give en fornemmelse af at Udvalget ønsker at bestemme,
hvordan Regioner og Grupper arbejder med information.
At ”bistå” opfattes i højere grad sådan, at Udvalget ”stiller sig til rådighed”. Dette udtryk
tilgodeser respekten for at såvel Regioner og Grupper er selvbestemmende, også om
hvordan informationsarbejdet gribes an.
Der er kun ét sted i Strukturhåndbogen, hvor ”opfordre” benyttes. Det er på side 6:
”Funktionsbeskrivelse for Servicekonferenceudvalget”, hvor der i sidste afsnit står:
opfordre til at egnede komitemedlemmer opstiller til valg af Formænd og Sekretærer for
Komiteen og til Servicekonferenceformand og Servicekonferenceviceformand”.

”-

Her er der tale om en opfordring til de Delegerede, der jo er en del af Servicekonferencen.
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Servicehåndbogsarbejdsgruppen foreslår derfor følgende ændringer i udkastet til
kommissorium:
1. Vedrørende formålet: Sidste linje: at tilbyde støtte og rådgivning til
Regionernes og AA-gruppernes informationsarbejde og øvrige AA-forbindelser
Begrundelse: Det er op til de enkelte Regioner, om de opretter
Informationsudvalg. Der er direkte kontakt til alle Regioner via den måde
Landsdækkende Informationsudvalg er opbygget med repræsentanter fra
Regionerne.
2. Vedrørende arbejdsopgaver: ”Opfordrer og” slettes.
Afsnit 2 ændres til: Bistå Regionerne og Grupperne i at etablere og
vedligeholde gode relationer til medlemmer af de forskellige nationale medier
og journalister.
Bistå Regionerne og Grupperne i at øge kendskabet til AA-programmet i
offentligheden og i professionelle kredse.
3. Vedrørende arbejdsform: Det er overflødigt at tilføje, hvordan møderne
afvikles. I de generelle retningslinjer for Udvalgene, Strukturhåndbogens side
25 at Udvalgene ”tilrettelægger selv deres arbejde og deres arbejdsform”. Det
er en fordel, at det løbende aftales, hvordan mødeformen skal være i stedet for
at begrænse mulighederne.
#
Servicehåndbogsarbejdsgruppen foreslår derfor følgende kommissorium:
Formål med udvalget
 at sikre information om Anonyme Alkoholikere til offentligheden og udadtil skabe et
synligt budskab i overensstemmelse med AA’s Traditioner og retningslinjer

at tilbyde støtte og rådgivning til Regionernes og AA-gruppernes informationsarbejde
og øvrige AA-forbindelser
Arbejdsopgaver


bistå regionerne i at etablere og vedligeholde gode relationer til fagfolk og
professionelle institutioner



bistå Regionerne og Grupperne i at etablere og vedligeholde gode relationer til
medlemmer af de forskellige nationale medier og journalister.
bistå Regionerne og Grupperne i at øge kendskabet til AA-programmet i
offentligheden og i professionelle kredse
bistå regionerne i at øge kendskabet til AA-programmet i offentligheden og i
professionelle kredse
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forestå en effektiv kommunikation med Fællesskabet omkring informationsarbejde
skabe og vedligeholde en effektiv informationsdatabase til registrering af
informationsmateriale og begivenheder, så der blandt andet sikres kontinuitet i det
nuværende og fremtidige informationsarbejde
udvalget kan henvise løsningen af forskellige informationsopgaver til det eller de
relevante informationsudvalg i regionerne, eller i givet fald løse opgaven selv

Arbejdsform


udvalget mødes 4 gange om året på skift i de forskellige regioner



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.

Bilag 10a
Udsalg i AA Bogsalget – 2. halvår 2022.
Oplæg til – HSR den 23. april 2022
Baggrund:
Der er nogle få titler / bøger med næsten intet salg samtidig med, at vi har et større antal
bøger liggende på lageret.
Titlerne omfatter:
Titel – (vare nr.):

Lager Pris

Forventet
Udsolgt i
år

AA´s historie i Danmark - (108)

900

70,-

2067

AA bliver voksen - (109)

280

150,-

2036

Dr. Bob og de legendariske oldtimere (111)

850

125,-

2033

Living sober - (703)

30

70,-

2028

Skal udgå

Dvs. at de fylder godt op på lageret (er nedskrevet) og de gør ingen gavn hos nogen AA’er.
For at nedbringe lageret mv. foreslås derfor: Udsalg af disse 4 titler til en pris på kr. 50,- (dvs.
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portoen dækkes). Udsalgs perioden kan fx ligge i 2. halvår 2022 – annonceret til AA
Landsmødet den 23. september 2022.
Der skal udarbejdes udsalgspjecer, indlæg i Box bladet mv. Udslaget skal selvfølgelig også
promoveres på AA Bogshoppen.

Den grønlandske titel / bog: 12 trin og 12 traditioner.
Den forefindes også i et stort antal (520) og der er intet salg (pris kr. 100,-).
Bogsalget foreslår derfor, at der doneres minimum 400 styk til Grønland (grupper i Grønland)
til uddeling blandt AA’erne. Fremgangsmåde skal afklares og aftales.
Titlen indgår desuden i ovennævnte udsalg til pris kr. 50,- og periode.

Med venlig hilsen
Bogsalgs teamet – Dorit, Bo og 2 * Søren

Bilag 10b
Forslag til Hovedservicerårdsmøde d. 23. april 2022
Vedr.: Indlæsning af Store Bog
Forslagsstiller: Daglig Ledelse.
Der nedsættes en midlertidig arbejdsgruppe bestående af 2-4 medlemmer af HSR.
Gruppens opgave vil være at bedømme lydprøver af stemmer til indlæsning af Store Bog,
samt evt.
at koordinere rækkefølgen af oplæsere.
Gruppen refererer til Daglig Ledelse. Daglig Ledelse står for at skaffe teknisk support til
lydprøver.
Begrundelse for forslaget:
Daglig Ledelse har kontakt til personer, der har meldt sig som oplæsere; men vi ønsker, at
flere end vi bedømmer, hvilke stemmer, der egner sig, hvor mange oplæsere, der skal være,
og rækkefølgen af oplæsere.
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Bilag 10c
Hovedservicerådet.

Vi vil gerne fra RegionMidt tilbyde at afholde Hovedservicemødet d.13 August 2022 på
Rosenvangsallè 51 8260 Viby, håber at det har jeres interesse .

På vegne af RegionMidt
Carsten N

Bilag 10d
Særskilt

Bilag 10e
Særskilt
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Bilag 11

Udvalgsrapport til
Hovedservicerårdsmøde den
For Udvalg
Box334-uddvalget
Godkendte
Udvalgsmedlemmer
(der skal stadig sendes
anmodning om indtrædelse
særskilt):

D. 23. april 2022.

Preben H. H. Niels J. (formand), Carl Martin C.,
Annemette Ø. og Elisabeth T.C.

Afbud:

Niels J.

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.
 April 2022-nummeret er klar og udsendes til abonnenterne d. 30.
marts 2022
Planlægger at arbejde med:

 Februar 2022 nummeret sættes på hjemmesiden d. 1. april 2022
Sædvanlige redaktions–og pakkemøder afholdes:
 Pakkemøde d. 30. marts 2022 kl.: 13:30 på servicekontoret
 Redaktionsmøde d. 7. maj 2022 kl. 11:00 på servicekontoret
 Pakkemøde d. 26. maj 2022 kl. 13:34 på servicekontoret
Eventuelt:

Vi annoncerede i februar, at april-nummeret ville have et bestemt
tema. Det har, til vores store glæde, medført usædvanligt meget
indleveret stof.
Dato: 27.marts 2022 For Udvalget:
Niels J.
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Bilag 12
23.4.2022

Udvalgsrapport til

Hovedservicerådsmøde den
For
Udvalg/Internationale
WEB/hjemmeside arbejdsgruppen
Delegerede:
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.

April 2022

Aktiviteter siden sidst:
Arbejdsgruppen (v/ Ane) fremlagde det foreløbige arbejde med Ny Hjemmeside for HSR på
seneste HSR-møde i februar -22.
Arbejdsgruppen holdt sit seneste møde 9.3.22. på ZOOM, hvor de (næsten) sidste ting vedr.
NY Hjemmeside blev gjort færdige, inden den går i luften primo april -22.
Det aftaltes, at lanceringen vil foregå tirsdag d. 5.4.22., om alt går vel!
Der bliver sørget for en ”teaser” til næste BOX 334-blad. Sandsynligvis også et indlæg i
”ServiceNyt”.
Der oprettes en mailadresse til Ny Hjemmeside: Webmaster@Anonyme-Alkoholikere.dk

Planlægger at arbejde med:
Næste møde i arbejdsgruppen bliver 6. april 2022 på Zoom. Dette bliver sidste (og 18.)
arbejdsmøde inden lanceringen, hvor gruppen bl.a. skal foretage justeringer samt aftale den
fremtidige mødefrekvens samt hvem de fremtidige medlemmer af arbejdsgruppen skal være….

Eventuelt:
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Dato: 2. april 2022

For
Udvalg/Delegerede:

Peter T

Bilag 13

Udvalgsrapport til
Hovedservicerådsmøde den
For
Udvalg/Internationale
Landsdækkende Informationsudvalg ( LIV)
Delegerede:
Godkendte
Udvalgsmedlemmer
(der skal stadig sendes
anmodning om
indtrædelse særskilt):

Formand: Betty
Region Syd: Jesper
Region Midt: Helle H
Region Øst: Erik
Region Nordsjælland :Jeppe L
Region Storkøbenhavn: Lone B
Region Nordjylland: Claus D

Afbud:
Øvrige deltagere:
Igangværende aktiviteter:

Forventes afsluttet:

Folkemødet på Bornholm
AA hjemmeside
Youtube video: Alcohol and me
Aktiviteter siden sidst:
Revision af kommissorium
Revision af brochureantal i lægekuverter
Samtlige Regioner udfører effektiv service i Information
Planlægger at arbejde med:

Eventuelt:

Dato: 31-3-2022

For
Udvalg/Delegerede:

Betty K
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Bilag 15

Udvalgsrapport til

23 april 2022
Hovedservicerådsmøde den
For
Udvalg/Internationale
Servicehåndbogsarbejdsgruppen
Delegerede:
Godkendte
Udvalgsmedlemmer
(der skal stadig sendes
anmodning om
indtrædelse særskilt):

Susanne H
Peter Kej
Svend H.
Stig J.
Keld F

Afbud:
Ingen
Øvrige deltagere:
Igangværende aktiviteter:

Forventes afsluttet:

Løbende ajourføring af Strukturhåndbog og Servicehåndbog

Aktiviteter siden sidst:
Møde afholdt 6. marts 2022.
På mødet blev udarbejdet :
Indstilling vedrørende Hovedservicerådsmedlemmer i arbejdsgrupper.
Forslag vedrørende valg af formand i Telefon-og e-mailudvalget, samt i Landsdækkende
Informationsudvalg.
Udtalelse samt forslag til Kommissorium for Landsdækkende Informationsudvalg.
Disse tre opgaver var sendt til Servicehåndbogsarbejdsgruppen efter beslutning på
Hovedservicerådsmødet 29.januar 2022
På mødet 6. marts blev endvidere færdiggjort to forslag til Servicekonferencen 2022

Planlægger at arbejde med:

Eventuelt:
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Dato: 28-03-2022

For
Udvalg/Delegerede:

Keld F

Bilag 16

Udvalgsrapport til

23.04.2022

Hovedservicerådsmøde den
For
Udvalg/Internationale
Delegerede:
Godkendte
Udvalgsmedlemmer
(der skal stadig sendes
anmodning om
indtrædelse særskilt):

TEU – Telefon- og e-mail Udvalget
Formand:
Næstformand
Region Nordjylland:
Region Midtjylland:
Region Syd:
Region Øst:
Region Storkøbenhavn:
Region Nordsjælland:

Lisbeth L (rotation marts 2022)
ikke besat
Peter Kr
ikke besat
ikke besat
Simon W
ikke besat
Vibeke L

* Flere funktioner
Afbud:

Til seneste TEU møde 12.03.2022 var der afbud fra Region Syd, og
Region Øst, dog deltog begge i telefonisk samtale i forbindelse med
formandsvalget.

Øvrige deltagere:

E-mail vagtkoordinator
Telefonvagtkoordinator
TEU Assistent

Igangværende aktiviteter:

Lone Z
Linda M
Jane P
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.
Der mangler telefonvagter til ventelisten, der er villige til at tage
morgenvagten (kl. 8-12), dagvagten i hverdagene fordelt kl. 12-15
og kl. 15-18, dagvagten i weekenden fordelt kl. 12-16 og kl. 16-20
Side 24 af 39
Dagsorden for Hovedservicerådsmødet den 23. april 2022

samt dagens sidste vagt i hverdagene kl. 21-24 og i weekenden kl.
20-24.
Der er p.t. et passende antal på ventelisten, der ønsker vagt kl. 1821 (aftenvagten i hverdagene).
Aktiviteter siden sidst:
Et ♥ -ligt tak skal lyde til Lisbeth L for 4 års fantastik service som formand.
TEU har valgt at indstille Lone Z som ny formand for TEU (Anmodning behandles på HSR møde d. 23.
April).
TEU’s udvalgsmøde afholdt i marts 2022., blev som forsøg afholdt som et hybrid møde – altså både i
HSK for de som bor tæt på, og via Zoom, for de som kommer langvejs fra. Det fungerede helt fint, og vil
være en model som vil benyttes fremover .
Problemet med overlevering mellem telefonvagterne blev løst i et samarbejde mellem Relatel og Jane P.
Der har været en stor udskiftning af telefonvagter, som har kostet meget ekstra arbejde. Alle
telefonvagter er pt. dækket, men vi mangler folk, der er villige til at blive skrevet på ventelisten.
Lisbeth L fortalte, at Jens T er meget glad for at bruge sin private telefon som vagttelefon. Agnete S
tilslutter sig Jens T’s begejstring med at bruge sin private telefon som vagttelefon, og de anbefaler
begge to, at de telefonvagter, der måtte ønske det, bør tilbydes at bruge egen private telefon som vagttelefon.
Det er dog meget vigtigt, at det bliver helt frivilligt for den enkelte telefonvagt om vedkommende
ønsker at bruge sin private telefon som vagttelefon.
Desværre har vi mistet endnu et regionsmedlem i TEU. Jens T fra region Syd er roterede ud grundet
udløbet valgperiode. Vi takker Jens T for han tid og engagement i TEU – og så håber vi selvfølgelig at der
snarest findes en erstatning i Region Syd.
Da Jens T samtidig var næstformand, skal der på næste TEU-møde vælges ny næstformand.
Desværre er der ikke mange regioner repræsenteret i TEU pt. Faktisk er kun 3 ud af 6 regioner
repræsenteret, nemlig Region Nordjylland, Øst og Nordsjælland.
Statistik for telefonvagten:
Gennemsnitlige opkald til vagtnummeret fra uge 1 til uge 12 i 2022 var:
153 opkald gennemsnitligt pr. uge. Heraf er mindst 63 af disse opkald overleveringsopkald. Der var 90
eksterne opkald gennemsnitligt pr. uge og gennemsnitligt 41 mistede opkald pr. uge.
Problemer omkring postforsendelser til TEU v/Linda M
Der har længe været problemer med at få vagttelefoner fra afgåede vagter tilbage til
Hovedservicekontoret. Vi har derfor besluttet, at alle vagttelefoner skal sendes retur som pakke med
PostNord, så vi har et track-and-tracenummer. Dette er skrevet ind i Håndbogen. Ligeledes får afgåede
vagter at vide, at de kan få re-funderet portoudgiften.
Fra e-mailvagten:

December, Januar, Februar, henvendelser 19 - 27
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En vagt har forladt e-mailvagten, den tidligere faste vikar indtrådt som fast vagt. Vi er således 9 faste
vagter igen, men mangler et par afløsere. Det er svært at finde AA’ere, der ønsker at være e-mailvagt, så
derfor vil gruppen på de møder de kommer til, fortælle om muligheden om at gøre service som emailvagt. Nogle af de ældste e-mailvagter vil gerne rotere ud, men bliver hængende til nye er fundet.
Den største del af henvendelserne er stadig 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 ligesom der løbende er 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 telefonordningen.
Vi har haft Zoom møde i februar - vi deler erfaringer og hvad der er vigtigt/fungerer for den enkelte
vagt. Alle er enige, om fordelen ved at “mødes”. Vi gør tit brug af vores eget netværk til info omkring
forskellige møder eller andet.
Planlægger at arbejde med:
Støtten omkring TEU’s nye vagtkoordinator fortsætter med input fra hhv. formand, stedfortræder og
assistent.
Landsmødet inviterer TEU til at deltage d. 24. september 2022 med informationsstanden på
Landsmødet i Hillerød, og på TEU-mødet i marts 2022 besluttede vi at takke ja til invitationen. I den
forbindelse får TEU brug for hjælp til at transportere TEU’s informationsstand. Måske Bogsalget eller
Produktionen kan hjælpe med det?
Vi fortsætter deltagelsen i arbejdet omkring AA’s nye hjemmeside. Der henvises til særskilt rapport om
dette fra arbejdsgruppen.
Nyt om… og opdateret håndbog er udsendt til alle telefon- og e-mailvagter den 27. marts 2022.
Dato for næste TEU-møde er den 8. oktober 2022, kl. 11:00-16:00, og det afholdes igen som hybridmøde hhv. på hovedservicekontoret (HSK) og via Zoom.
Dato for næste erfaringsudvekslingsmøde for alle vagter er lørdag den 3. september 2022, kl. 10:0015:00 (aftalt til at være første weekend i september) - ansvarlig er Linda M. Det afholdes som hybridmøde og foregår fysisk på hovedservicekontoret og via Zoom.
…. 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: 02.04.2022

For
Udvalg/Delegerede:

For TEU/Lone Z.
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Bilag 17

Udvalgsrapport til Hovedservicerådsmøde den
For Udvalg/Internationale
Delegerede:
Godkendte
Udvalgsmedlemmer
(der skal stadig sendes
anmodning om indtrædelse
særskilt):
Afbud:

23 april 2022

Økonomiudvalget - 27 marts 2022

Svend H
Ole K
Ivan W (formand)

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:
- udkast til materiale vedrørende at skabe større interesse for budgettet
- drøftelse af muligheder for at forøge indtægter og / eller formindske udgifterne

P planlægger at arbejde med:
- ideer til styrkelse af interessen for budgettet
- forsat 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 til Hovedservicerådet.
Eventuelt:

Dato:

29 marts

For Udvalg/Delegerede: Ivan W
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Bilag 18
Udvalgsrapport til Hovedservicerådsmøde den
23. April 2022
For
Udvalg/Internationale Servicekonferenceudvalg
Delegerede:
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
Formand: Vibeke R

Afbud:

Øvrige deltagere:
Data: Niels Erik J og Ole P
Igangværende aktiviteter:

Forventes afsluttet

På valg på SK 2022:
-

Formand for HSR
Sekretær for HSR
Kasserer for HSR
Nordisk Delegeret for 2 år
Nordisk Delegeret for 4 år
Revisor suppleant

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
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Aktiviteter siden sidst:
Afholdt møde 5.marts 2022:
-

Tema for SK-22: ”Kærlighed og Tjeneste”

-

Ordstyrer til SK-22: Ernst U.D. er foreslået og har sagt JA
Årets tema ved international delegeret: Asger J. er foreslået og har sagt JA
Udkast til program og dagsorden
Forslag om indførelse af et kort informationsmøde (søndag morgen) for 4. års
delegerede med titlen ”Fremtiden i AA” ved HSR

-

Nye SKU mødedatoer til Strukturhåndbogen

-

Afbud: Adam D, Cathrin B, Jørgen F-H, Niels ”Data”

Planlægger at arbejde med:
Ny mødedato 25.juni 2022:
-

Gennemgang af indkomne forslag og workshops
Finpudsning af program og dagsorden
Evalueringsskema

-

Sikkert meget andet �

Eventuelt:

Dato:

1.april 2022

For Udvalg/Delegerede:

Vibeke R
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Bilag 19a

Udvalgsrapport til Hovedservicerådsmøde
den
For Udvalg/Internationale
Delegerede:
Godkendte
Udvalgsmedlemmer
(der skal stadig sendes
anmodning om indtrædelse
særskilt):

23/ 2022

Nordisk delegerede
Randi P

Afbud:
Øvrige deltagere:
Igangværende aktiviteter:

Forventes afsluttet:

Fortsætte samarbejdet med Norge, Sverige og Finland

Aldrig

Aktiviteter siden sidst:
Siden sidste møde har jeg deltaget i møde på Zoom med de andre nordiske lande.
Jeg sender referat seperat på svensk.
Der var deltagere fra alle 4 lande.

Planlægger at arbejde med:
Der er planlagt et nyt møde på Zoom i maj måned.
Det er Danmark der står for dette møde.

Eventuelt:

Dato: 3/4 2022

For Udvalg/Delegerede:

Randi P
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Bilag 19b

Minnesanteckningar från Nordiskt Tema Möte via Zoom 26 Januari
2022 19.00-21.00
Sverige stod för värdskapet denna gång och temat var
”Hur göra service i AA mer attraktivt”
Deltagare:
Sverige
Ray L
Lars D

Norge
Julianne

Danmark
Randi P

Finland
Juha I

Mötet öppnades och vi presenterade oss för varandra och informerade
om vilka tjänarposter vi
Sen förra mötet har Morten R från Danmark tyvärr lämnat sin
tjänarpost. Glädjande är att Juha anslutit från Finland. Juha informerar
att han egentligen roterade ut vid årsskiftet men fått mandat att deltaga
i Nordiska Tema Möten tillsvidare.
En ny delegat är nominerad och väljs förhoppnings vis in vid Finlands
motsvarighet till övriga länders Servicekonferens i april 2022.
Sverige, Norge Finland har för närvarande inga Nordiska delegater i
sina strukturer. Dessa länder deltar med sina Internationella delegater.
Dessa fungerar i praktiken som Nordiska Delegater på Nordiska Tema
Möten. Danmark är för närvarande enda landet med Nordisk Delegat.
Förhoppningsvis väljs nya Delegater in under 2022 då både Ray och
Randi roterar ut senare i år och Juha kanske redan i April.
Sen vidtog resonemang angående mötets tema.
Vi delade alla erfarenheter, tankar, förslag och idéer. Vi var alla eniga
om att ”det börjar med mig”. Exempel på förslag:
att sponsra in i service, att överlämningen sker med handledning, att
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leda genom exempel, att berätta om glädjen i att göra service, att
avdramatisera tjänandet, att upplysa om vad tjänarposten innebär vid
utlysande av vakanser och vilka kvalifikationer som är önskvärda, att
ta med nykomlingar på olika servicemöten, att erbjuda seminarier där
enda temat är service (typ Tredje Benet i Sverige), att jag själv delar
med mig av mina egna (positiva) erfarenheter av service vid vanliga
AA möten när tillfälle ges.
Några tankar som delades var:
Att vi tappat fart under åren av Pandemin. Vi har endast kunnat träffas
i begränsad omfattning vilket fått till följd att den fysiska
gemenskapen har blivit lidande. Zoom i all ära men Zoom kan inte
ersätta de interaktioner som sker mellan människor på fysiska möten
av olika slag.
Ray och undertecknad delade också med oss hur våra servicedelegater
finns tillgängliga för grupper, kretsar och regioner som vill veta mer
om struktur och service i Svenska AA. Då besöker delegaten de som
bett om hjälp och presenterar ”Vår Gemensamma Välfärd” = VGV
med bland annat ett bildspel. Här föddes tankar på att eventuellt kunna
göra det även digitalt. I Sverige har Onlinemöten kommit för att
stanna och det pågår arbete med att införliva Onlingrupperna i vår
struktur, så även de har representanter med på våra olika
servicenivåer.
Tredje Benet och VGV väckte intresse och undertecknad erbjöds att
ombesörja så övriga deltagare får sig tillsänt både upplägget för Tredje
Benet och VGV
Tanken väcktes om att eventuellt träffas för ett fysiskt Nordiskt Tema
Möte (Norges) på det Svenska Landsmötet.
Beslut tas eventuellt på nästa NTM (Danmarks)
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Vi informerade även varandra om datumen för våra kommande
Service Konferenser och Landsmöten eller motsvarande i Finland
Sverige
SK 1-3 April

Landsmöte 30-31Juli

Norge
SK 22-24 April

Landsmöte 28-29 Maj

Danmark SK
SK 19-20 November Landsmöte 24-25 September
Finland
SK 23-24 April

Sommarträffen 9 Juli

Danmark är värd för nästa Nordiska Tema Möte på Zoom någon gång
i vår och Randi återkommer med förslag på datum.
Några tankar om mötet då ordet gick runt innan avslut.
Spännande möte, det känns som vi kommit närmare varann, en
utmaning, mötet fördes i god AA anda, mötet var informellt,
avslappnat och otvunget, det gjordes nya erfarenheter, nya idéer
föddes och det känns som vi kommit en bit på väg med att återuppta
det Nordiska Samarbetet på denna nivån.
Tack till er alla
Vid pennan
Lasse
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Bilag 20a

Udvalgsrapport til

23/4 - 2022
Hovedservicerådsmøde den
For
Udvalg/Internationale
Internationale delegerede
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:

Intet

Aktiviteter siden sidst:
ESM 2021 (tema: Love in Service). Rapport til HSR.

Planlægger at arbejde med:

At lave rapporter og gøre klar til WSM 2022.

Eventuelt:

Dato: 4/4 - 2022

For

Tobias D.
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Bilag 20b
Særskilt

Bilag 21

Regionsrapport til Hovedservicerådsmøde

Lørdag d. 23/4.2022

den
For Region:
Hovedservicerådsrepræsentanter: Carsten N – Helle K
Afholdte regionsmøder i
perioden:

Lørdag d.5/2.2022

Antal ugentlige AA-møder i
Regionen:

104

Hvor stor en procentandel af
grupperne var repræsenteret på
regionsmødet:
Udvalg nedsat af regionen:

19 %

Andre aktiviteter i regionen:
Regionsrådsmøde 7/4.2022
Næste møde:
Regionsmøde 7/5.2022
Eventuelt:

Dato:

27/3.2022

For
Regionen:

Carsten N
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Bilag 22
Ingen Rapport

Bilag 23
23-04-2022

Regionsrapport til Hovedservicerådsmøde
den
For Region:

Nordsjælland

Hovedservicerådsrepræsentanter: Stig J og Lisbet G
Afholdte regionsmøder i
perioden:

25. januar 2022

Antal ugentlige AA-møder i
Regionen:

32

Hvor stor en procentandel af
grupperne var repræsenteret på
regionsmødet:
Udvalg nedsat af regionen:

30 %

Informationsudvalg (RIV)
Speakerbank
Andre aktiviteter i regionen:
Afholdt 2 møder i styregruppen for Landsmøde 2022 i Region Nord
Landsmødet afholdes på Østervangskole i Hillerød
Tema for Landsmøde: Tid til at leve
Hverve hjælpere til Landsmødet
Næste møde i styregruppen: 13-04-2022
Fast pkt. på kommende regionsmøder bliver ”Landsmøde 2022”, som Reg. N. skal afholde.
Næste møde:
10. maj 2022
Eventuelt:

Dato:

29-03-2022

For
Regionen:

Stig J.
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Bilag 24
Regionsrapport til Hovedservicerådsmøde den
For Region:
Storkøbenhavn

23/4-2022

Hovedservicerådsrepræsentanter: Elizabeth TC, Flemming S
Afholdte regionsmøder i
perioden:

Afholdt et regionsmøde den 8/2-22

Antal ugentlige AA-møder i
Regionen:

134

Hvor stor en procentandel af
grupperne var repræsenteret på
regionsmødet:
Udvalg nedsat af regionen:

10

Regions-informationsudvalg bliver genoplivet med nye entusiastiske medlemmer og definerede
opgaver.
TEU, mangler stadigvæk en repræsentant. Vi har noget på bedding.
Andre aktiviteter i regionen:
Opdatering og overblik over grupper, der er på zoom og grupper, der er fysiske tilbage. Der er
grupper, der har forsøgsmæssigt har kørt hybridmøder, (fysiske møder, der har en zoom
gruppe, der løber i forlængelse af hinanden. Vi skal bede om erfaringsdeling fra disse grupper.
Vi har fået en næstformand, der også er suppleant i HSR, Søren J
Vi er ved at få overblik over hvor mange zoom-grupper ’bor’ i Storkøbenhavn.
Vi har haft besøg af Ane S, (afgående formand for LIV) der har givet en status of et oplæg om
LIV for at finde ude af, hvad funktion vores lokale regionsinformationsudvalg har, hvilke opgaver
skal det udvalg løfter. Karen V har grebet bolden.
Forslag om erfaringsudveksling/vidensdeling grupperne imellem. Vi samler det sammen og vil
skabe en platform. Hvordan gør vi? Bruger vi vores hjemmeside? Mark G er tovholder. Tager
det op til næste regionsmøde.
Vi har fokus på indhold til BOX334.
Vi har besluttet at lave en fortrolighedsliste i regionen.
Der er stadigvæk fokus på at bringe gæster med til regionsmøderne for at udbrede kendskabet
til servicearbejdet her. Vi havde fire gæste til sidste møde. Meget positive tilbagemeldinger.
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Næste regionsmøde er ’nr 100’. Vi anmærker det med festlig kage og håber på flere gæster.
.

Næste møde:
4/5-2022
Eventuelt:
Ved at afsætte datoer til mulige lokale workshops.
Dato:

2/4-2022

For
Regionen:

Elizabeth TC

Bilag 25
Ingen rapport

Bilag 26
Regionsrapport til Hovedservicerådsmøde den
For Region:
Øst
Lisa R
Ilias P

Hovedservicerådsrepræsentanter:
Afholdte regionsmøder i perioden:

1

Antal ugentlige AA-møder i Regionen:
63
Hvor stor en procentandel af grupperne var repræsenteret på regionsmødet:
27
Udvalg nedsat af regionen:
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Informationsudvalg
TEU-udvalg
Struktur udvalg
Erfaringsgruppe

Andre aktiviteter i regionen:
Ingen aktiviteter

Næste møde:
05/02/2022

Eventuelt:

Dato:

30-03-2022

For Regionen:
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