Hovedservicerådsmøde lørdag den 7. november 2020
Servicekontoret – Thorsgade 59, 2200 Kbh. N

Klokken 11:00 – 16:30

Dagsorden:
1.

Velkommen

2.

Præsentationsrunde

3.

Referat:

4.

Afbud/fravær:

5.

Rapport fra Daglig Ledelse (bilag 1)

6.

Forslag vedr. Servicekonferencen 2021 (bilag 2)

7.

Forslag til datoer for Hovedservicerådsmøder 2021 (bilag 3)

8.

Regnskab for 3 kvartaler 2020 (bilag 4) (vedlagt)

9.

Budgetudkast for 2021 (bilag 5) (vedlagt)

10.

WEB – gruppens fremlæggelse

11.

Servicehåndbogsarbejdsgrp.’s forslag vedr. Landsmøde/Nordisk Møde (bilag 6)

12.

Vedrørende rotation i Økonomiudvalget (bilag 7)

13.

Rapporter fra udvalg med videre:
a. Box 334 udvalget (bilag 11)
b. Landsdækkende Informationsudvalg (bilag 13)
c. Hjemmeside – arbejdsgruppe (bilag 14)
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.

14

Internationale delegerede (bilag 20) (udsendes særskilt)

Rapporter fra Regionerne:
a.

Region Midt (bilag 21)
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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
16

Eventuelt
Oplæsning af Ansvarlighedserklæringen og vi slutter med Sindsrobønnen.
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Bilag 1

Rapport fra Daglig Ledelse til Hovedservicerådsmødet
den 7. november 2020

Dette Hovedservicerådsmøde skulle jo have været det første efter Servicekonferencen 2020,
men som I alle ved, blev den aflyst på grund af Coronaen. I stedet satser vi nu på at afholde
Servicekonferencen 2021 i maj 2021, som det fremgår af et andet punkt på Dagsordenen til
dette Hovedservicerådsmøde.

Siden sidste møde i Hovedservicerådet har vi holdt to møder i Daglig Ledelse, samt deltaget i
møde med Kontoret i forbindelse med vores møde i Oktober.

Udestående punkter inklusive opgaver fra Hovedservicerådsmødet i august:
Vi har fortsat intet hørt fra USA med hensyn til tilladelse til at anvende de oversatte tekster på
elektroniske medier. Sekretæren har sidst rykket den 8.10.20
Det nye økonomisystem forventes ikke at være indkørt før til januar (2021)
Vi har aftalt et møde med Landsdækkende Informationsudvalg den 22. november for at høre
om deres ønsker for fremtiden (referatet fra Hovedservicerådet punkt 7, sidste del)

Behandlede emner på de to møder i Daglig Ledelse:
Bente og Birgit, som arbejder med tilretning af Til Daglig Eftertanke deltog i første del af
vores møde den 7. september. De redegjorde for deres arbejde, og vi talte om den videre
behandling af bogen frem til udgivelsen.
Mogens og Dorte deltager i Telefon- og E mail Udvalgets møde den 24. oktober, først og
fremmest for at høre nærmere om problemerne med at finde en ny Telefonvagt-koordinator,
og eventuelt være behjælpelige med at dele funktionen op.
Vi har aftalt med Niels fra AA Data, at punktet ’Job i Service’ fremover hedder ’Poster i
Service’. Under punktet medtages alle ledige poster, bortset fra nye medlemmer i
eksisterende Udvalg og Arbejdsgrupper under Hovedservicerådet - De nye Arbejdsgrupper til
korrekturlæsning og indlæsning af lydfiler refererer til Sekretæren (og Daglig Ledelse) og kan
derfor optages på ’Poster i Service’ -.
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Vi har aftalt arbejdsgangen for nye oversættelser af litteratur (når den er godkendt til
udgivelse i Hovedservicerådet / på Servicekonferencen): Oversætter – Sekretær –
Korrekturlæser – Sekretær – Oversætter – Sekretær – USA – Sekretær – Bogsalg.

Kontoret fungerer stille og roligt. Dog blev der stillet spørgsmål omkring Hovedservicerådets
afgørelse (på baggrund af tidligere Servicekonferencebeslutninger), at Udvalgsreferater ikke
skal arkiveres, Måske kunne vi for at gøre det helt tydeligt ændre teksten i
Strukturhåndbogen, således at vi under ’Udvalgene Generelt/ Kommunikation (side 26)’
sletter ordene ’Som Udgangspunkt’ (…er det et internt dokument), og blot skriver: ’Referater
fra møderne er interne dokumenter’.

På Vegne af Daglig Ledelse

Charlotte T
Formand for Hovedservicerådet
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Bilag 2
Forslag til vedtagelse på førstkommende Hovedservicerådsmøde.
Servicekonference i AA - Danmark.
På grund af Corona blev Servicekonferencen i 2020 først udsat og i sidste ende aflyst som følge af
sundhedsmyndighedernes kriterierne for, hvad kursuscentre må og ikke må, herunder at der ikke var mulighed
for at arbejde i komiteer.
For at aflysningen ikke får økonomiske konsekvenser for Fællesskabet har Daglig Ledelse aftalt med Brogården
at vi afholder Servicekonferencen 2021 der. Det kan blive i weekenden 8.-9. maj 2021, da april måned var
optaget.
Dette har konsekvens at en række retningslinjer i Servicehåndbogens indhold må afviges for at vi kommer på
plads igen.
Hovedservicerådet skal derfor tage stilling til en række forslag:
Forslag 1: Rotation.
En række serviceposter skulle vælges på Servicekonferencen i 2020.
Da dette ikke har kunnet finde sted opfordrer Hovedservicerådet til at de eksisterende tjenere på posterne
tager 1 år yderligere.
Dette drejer sig primært om servicekonference funktioner:
Servicekonferenceformand, Servicekonferenceviceformand samt medlemmer af Servicekonferenceudvalget.
Regionernes delegerede bevarer deres anciennitet fra 2020 til 2021.
Forslag 2. Tidsfrister til Servicekonference 2021.
Hovedservicerådet foreslår følgende tidsfrister:
a. Indsendelse af nye forslag og workshop emner inden 1. januar 2021. (Forslag og workshopemner som var
indsendt til SK 2020 vil automatisk blive overført til Servicekonferencen 2021).
b. Udvalgsrapporter fra udvalg inden 1. januar 2021
(Rapporten skal dække begge årene 2019 og 2020)
c. Ansøgninger om at blive indstillet til poster inden 1. januar 2021
Poster på valg: Kasserer - Nordisk delegeret - International Delegeret - Suppleant for Internationale
Delegerede - Revisor – Revisorsuppleant
Samtidig foreslås det at Nordisk delegeret Randi får forlænget posten med 1 år.
d. Endelig Dagsorden offentliggøres senest 1. marts 2021
e. Regnskab for 2020 samt budget for 2021 offentliggøres senest 1. marts 2021
(Regnskab for både 2019 og 2020 skal godkendes på SK2021)
e. Tilmelding af delegerede fra regionerne senest 31.marts 2021
f. Servicekonferencen 2021 afholdes 8.-9. maj 2021 på Brogården
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Bilag 3
6.02: Godkendelse af Rapport fra HSR til SK 2022, Godkendelse af Regnskab og Budget,
Godkendelse af ny indsendte Forslag og WS emner, færdiggørelse af Dagsorden og
Program til SK 2021(Tilretning af Dagorden og Program til SK 2020)

10.04. møde med udvalgene (?)

12.06

28.08.

9.-10. oktober : Udvidet HSR møde

13.11.

4.12. Behandling af Forslag og WS emner og endelig færdiggørelse af Dagsorden og
Program til SK 2022

Bilag 4
(vedlagt)

Bilag 5
(vedlagt)
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Bilag 6
Til Hovedservicerådet:
På Hovedservicerådsmødet den 1. februar 2020 fik arbejdsgruppen til opgave at udarbejde
forslag til ændring af Servicehåndbogen i afsnittet om fordeling af Landsmøde / Nordisk
Møde.
Servicehåndbogsarbejdsgruppen har udarbejdet nedenstående udkast:

Forslag til Servicekonferencen 2021:

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.

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.
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Bilag 7
18. oktober 2020
Til Hovedservicerådet:
Økonomiudvalget har på ny drøftet muligheden for at få flere medlemmer i Udvalget.
Desværre er der endnu ingen nye kommet med.
I den forbindelse blev rotationen gennemgået, og status for Økonomiudvalget i den
nærmeste fremtid ser således ud:
Svend H indtrådte i Økonomiudvalget i november 2012 og er formand fra maj 2017: Roterer
ud i maj 2021.
Jørn L indtrådte i Økonomiudvalget i juni 2017: Roterer ud i juni 2023.
Ole K indtrådte i Økonomiudvalget i november 2017: Roterer ud i november 2023.
Det betyder, at fra maj 2021 er der kun 2 medlemmer af Udvalget + en repræsentant fra
Hovedservicerådet.
Vi vil derfor anmode Hovedservicerådet om at overveje, hvordan arbejdet fortsat kan udføres.

På vegne af Økonomiudvalget
Svend H, Formand
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Bilag 11

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

D. 7. november 2020

Box334-uddvalget

Preben H. H. (formand), Niels J. (næstformand),
Kirsten L., Ole P., Carl Martin C. og Annemette Ø.

Afbud:

Carl Martin C. og Ole P.

Øvrige deltagere:
Igangværende aktiviteter:

Forventes afsluttet:

Indsamling af bladstof
Opbygning af billede-database

Aldrig
Aldrig

Aktiviteter siden sidst:

Sædvanlige redaktions–og pakkemøder afholdt.
Oktober-nummeret er redigeret færdigt. Opsættes af Kirsten L. og
Annemette Ø. Trykkes og udsendes. 1.oktober 2020

Planlægger at arbejde med:

Sædvanlige redaktions–og pakkemøder afholdes:
 Redaktionsmøde: lørdag d. 8. november 2020 kl.: 11:00 på
servicekontoret
 Pakkemøde: onsdag d. 25. november 2020 kl.: 13:30 på
servicekontoret
 Redaktionsmøde: lørdag d. 2. januar 2021 kl.: 11:00 på servicekontoret

Eventuelt:
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Der bred enighed i udvalget om, at det er mest hensigtsmæssigt at
udvalgene er repræsenteret i Hovedservicerådet af et
udvalgsmedlem/udvalgsformanden.
Dato: 28. sept. 2020

For
Udvalg/Delegerede:

Niels J.

Bilag 13
Åh ja, jeg beklager. Vi har ikke holdt møder siden sidst,så rapporten tiltænkt sk2020 er stadig
up to date. Der er gang i informationsarbejde i Region Midt og Region Storkøbenhavn. Ellers
ved jeg desværre ikke så meget.
Kh. Ane

Bilag 14

Udvalgsrapport til

7. november 2020

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

Ane S., Niels J., Lisbeth L., Tina M., Peter T.

Afbud:
Øvrige deltagere:
Igangværende aktiviteter:

Forventes afsluttet:

Udarbejde design, som efterfølgende skal programmeres til
en wordpress-skabelon

Design bør være klar omkring
årsskiftet 20/21
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Aktiviteter siden sidst:
Arbejdsgruppen har ikke været samlet til møde siden 17.6.20, men der har være arbejdet på
flere fronter siden:
Der er ny- og omskrevet tekster
WEB-designer (Allan) har fremsendt designforslag, som gruppen nu skal arbejde ud fra -og
videre med.
Planlægger at arbejde med:
-

Færdiggøre designet -DONE!
Tilpasse hjemmesidens arkitektur og menuer til det nye design
Skrive tekster
Opspore egnede fotos samt udarbejde lydklip/video/grafik
Udarbejde søgeordsanalyse
Opsætte Google Search Console og evt. Andre værktøjer til monitorering af, hvordan
hjemmesiden klarer sig.
- Analysere besøg på hjemmesiden og oprette pkt. for, hvordan vi lykkes med at få de
forskellige målgrupper i tale.
- Præsentere et foreløbigt produkt for HSR på HSR-mødet 7.11.20.
Eventuelt:

Dato: 13.10.20

For
Udvalg/Delegerede:

Peter T.
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Bilag 15

Udvalgsrapport til

07-11-20
Hovedservicerådsmøde den
For
Udvalg/Internationale
Servicehåndbogsarbejdsgruppen
Delegerede:
Godkendte
Udvalgsmedlemmer
(der skal stadig sendes
anmodning om
indtrædelse særskilt):

Peter K.
Susanne H.
Svend H.
Stig J. ---------- Formand.
Keld F. --------- Sekretær.

Afbud:
Øvrige deltagere:
Igangværende aktiviteter:

Forventes afsluttet:

Aktiviteter siden sidst:
Planlagt møde 18-okt. aflyst
Planlægger at arbejde med:
Ajourføring af Strukturhåndbog.
Arbejdsopgaver der fremkommer, som følge af den aflyste Servicekonference 2020.
Udarbejdelse af oplæg, til fremlæggelse på et senere Hovedservicerådsmøde, vedrørende ”
Integrering af internetgrupper i Strukturen.
Forslag til Servicekonferencen 2021.

Eventuelt:
.
Dato: 13-10-20

For
Udvalg/Delegerede:

Keld F
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Bilag 16

Udvalgsrapport til

07.11.2020

Hovedservicerådsmøde den
For
Udvalg/Internationale
TEU – Telefon- og e-mail Udvalget
Delegerede:
Godkendte
Udvalgsmedlemmer
(der skal stadig sendes
anmodning om
indtrædelse særskilt):

Formand:
Næstformand
Region Nordjylland:
Region Midtjylland:
Region Syd:
Region Øst:
Region Storkøbenhavn:
Region Nordsjælland:
HSR medlem

Lisbeth L (rotation marts 2022)
Jens T*
Peter Kr
ikke besat
Jens T *
Simon W
Lene T
Vibeke L
Ilias P

*
Flere funktioner
Afbud:
Øvrige deltagere:

Vagtkoordinatorer:
E-mail vagten
Telefonvagten

Lone Z
Agnete R

TEU Assistent
Igangværende aktiviteter:
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

Jane P
Forventes afsluttet:

Aktiviteter siden sidst:
Siden vores sidste rapport har vi igen oplevet en næsten stabil periode. Der har været et enkelt
problem med vores telefonsvarer (2 dage), som meldte optaget, selvom vagten var logget på
og ikke i samtale. Dette blev dog rettet ved henvendelse til Relatel.
Dette års Erfaringsudvekslingsmøde blev aflyst – dels pga. Corona, men også dels fordi der var
meget ringe tilslutning (5 personer). Det lave forventede deltager antal kan muligvis skyldes
Corona?! Vi prøver igen til næste år.
Det er besluttet, i samarbejde med AA Forretningsfører, at vi bliver hos Relatel. For det første
har vi, med overgangen til Relatel, fået adgang til de funktioner vi har savnet siden vi forlod
Telia. Generelt ydes der en fin og kompetent service hos Relatel.
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Der er desuden lavet en overordnet økonomisk vurdering af prisbesparelse ved et evt. skifte til
3Business. Der er stort set ingen forskel i pris, og i betragtning af besværet ved et evt. skifte, så
har vi vurderet, at vi bliver hos Relatel.
Vi har desværre mistet vores TEU udvalgsmedlem fra Region Midtjylland. Denne post er derfor
ledig, og vi opfordrer selvfølgelig regionen til at finde en afløser.
Udvalget vil gerne takke Pia B.H. for hendes meget aktive deltagelse i TEU, og vi er rigtig kede
af at miste hende. 
Vores ”råb om hjælp” mht. vores sårbarhed på telefonvagt koordinator siden, er blevet hørt i
HSR – og tak for det! På vores næste møde deltager to HSR medlemmer, og vi vil her sammen
med dem forsøge at finde en løsning på udfordringerne – formodentlig via opdeling af
koordinator funktionsopgaverne.Vi er fortsat meget sårbare på koordinator-siden mht vores
telefonvagter.
List statistik fra Telefonvagten:
Der gennemsnitligt er blevet besvaret 92 opkald ugentligt i perioden fra uge 6 til uge 40 i 2020. I
uge 40 i 2020 blev der besvaret ekstraordinært mange opkald; i alt 136.
Håndbog og Nyt om… er udsendt 11.10.2020.
Fra e-mailvagten:
De nyeste 2 vagter er i gennem oplæring, således er vi igen 9 faste vagter og 1 fast vikar.
I juli og august lå førstegangs henvendelser på ca. 40 stk. pr. måned. Mens der i juli var lidt
over halvdelen.
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.
Hvor, hvordan tilmeldes man, hvad koster det og hvordan undgår man at møde nogle man
kender.
Der er løbende mails fra udlændinge, som ønsker hjælp til at finde møder eller
kontaktpersoner.
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.

Planlægger at arbejde med:
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TEU vil i samarbejde med HSR lave nye funktionsbeskrivelse af koordinator funktionen for
Telefonvagterne – der sigtes mod en opdeling af opgavene hvis muligt.
TEU erfaringsudvekslingsmøde afholdes første lørdag i September – næste gang bliver 4.
September 2021.
Næste TEU møde afholdes i København d. 24. oktober 2020.
Mødet er flyttet – var oprindeligt planlagt til afholdelse i Middelfart.
Næste Nyt om…. udsendes primo Januar 2021.
Vi fortsætter deltagelsen i arbejdet omkring AA’s nye hjemmeside – og her er der spændende
nyt. Der henvises til særskilt rapport om dette fra arbejdsgruppen.
…. 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: 17 oktober 2020

For
Udvalg/Delegerede:

Lisbeth L., formand
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Bilag 17

Udvalgsrapport til

7. november 2020
Hovedservicerådsmøde den
For Udvalg/Internationale
Delegerede:
Økonomiudvalget - møde den 20. august og 17. oktober 2020
Godkendte
Udvalgsmedlemmer
(der skal stadig sendes
anmodning om indtrædelse
særskilt):
Afbud:

Jørn L
Ole K
Svend H (formand),
Ivan W (Repræsentant fra Hovedservicerådet)
Jørn L

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
Aktiviteter siden sidst:

Løbende

- regnskab for de første 9 måneder af 2020 blev gennemgået
- gennemgang og drøftelse af budgetforslag 2021
- drøftelse af ideer til at forøge interessen for budgettet
- drøftelse af opstilling af kvartalsvise regnskabsrapporter til Hovedservicerådet
- status vedrørende eventuelle nye medlemmer af Udvalget samt henvendelse til
Hovedservicerådet vedrørende rotationen i Udvalget
- drøftelse af omfanget af tilladelser fra AA World Service
- drøftelse af tilpasning af portobetaling i forbindelse med nyt regnskabssystem
- udkast til rapport til Servicekonferencen 2021
Planlægger at arbejde med:
-

-

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
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Dato:
18. oktober 2020

For
Udvalg/Delegerede: Svend H

Bilag 18

Udvalgsrapport til Hovedservicerådsmøde den

7. November

For Udvalg/Internationale
Delegerede:

Servicekonferenceudvalget

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

Vibeke R. Anders R. Flemming St. Lone B. Jesper M. Søren Je.
Frank J. Michael O.
Suppleanter: Jørgen H. Anders A. Cathrin B. Adam D. Pia BH
Fungerende formand: Anne Maj R.
Viceformand:
Repræsentant for DagligLedelse: Dorthe S.

Afbud:
Øvrige deltagere:
Igangværende aktiviteter:

Forventes afsluttet:

SK-Beslutninger som endnu ikke er ført ud i HSR-regi;
2006; “Pass it on” oversættes
2007; “Languish of the hart”
2018; Informationsmateriale på hjemmesiden, LIV sender
speaks til godkendelse i Hovedservicerådet.
På valg SK20;
Kasserer for hovedservicerådet
Nordisk delegeret
Revisor
Revisorsuppleant
Suppleant for international delegeret
Aktiviteter siden sidst:
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Planlægger at arbejde med:

Eventuelt:

Dato: 16.10.2020

For Udvalg/Delegerede:

Anne Maj R
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Bilag 19

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

7.11.20

Randi P
Charlotte T

Afbud:
Øvrige deltagere:
Igangværende aktiviteter:

Forventes afsluttet:

Ingen

Aktiviteter siden sidst:
Intet nyt

Planlægger at arbejde med:

Eventuelt:
Står til rådighed for Regionerne med henblik på at fortælle om det Nordiske Samarbejde samt
indhentning af erfaringer på mere specifikke områder.

Dato: 16.10.20

For

Charlotte T
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Udvalgsrapport til

07/11 - 2020
Hovedservicerådsmøde den
For
Udvalg/Internationale
Internationale delegerede
Delegerede:
Godkendte
Udvalgsmedlemmer
(der skal stadig sendes
anmodning om
indtrædelse særskilt):

Tobias D.

Afbud:
Øvrige deltagere:
Igangværende aktiviteter:

Forventes afsluttet:

Landerapport til WSM 2020

2. november 2020

Aktiviteter siden sidst:
Planlægningsmøde af ESM 2021. Afholdt d. 16/10. På 10 timer fik vi arrangeret og planlagt
hele det Europæiske Servicemøde i 2021.
Planlægningsmøde af WSM 2020. Afholdt d. 26/9. Eftersom de internationale delegerede fra
hele verden har stemt om Verdens Servicemøde (WSM) skulle afholdes har jeg deltaget i det
der på engelsk hedder Agenda komiteen (komiteen der står for dagsordenen). Det blev
vedtaget at WSM skulle afholdes online, så vi har utrolig meget arbejde at gøre for et møde der
normalt tager 4 hele dage, nu skal afholdes online. Og det er vel at mærke samtidig med at vi
skal respektere samtlige tidszoner i verden. Det var utrolig komplekst og det var svært at nå til
konsensus. I sidste ende lod vi GSO New York om at komme med et udspil på baggrund af
vores kommentarer.
WSM begynder lørdag d. 28/11 og kan strække sig helt til tirsdag d. 1/12, men programmet er
endnu ikke fastlagt.
Planlægger at arbejde med:
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Landerapporten skal være færdiggjort mandag d. 2/11. Jeg er i fuldt sving med at få den
færdiggjort. Så snart den er klar sender jeg den til sekretæren.
(En landerapport er et fyldestgørende dokument om fællesskabet i Danmark)
Eventuelt:

Dato: 21/10 - 2020

For
Udvalg/Delegerede:

Tobias D.
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Bilag 21

Regionsrapport til Hovedservicerådsmøde

14/10 - 2020

den
For Region:
Midtjylland
Hovedservicerådsrepræsentanter:
Ivan. W Carsten. N
Afholdte regionsmøder i
perioden:

1

Antal ugentlige AA-møder i
Regionen:

104

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

Ca. 25 %

Andre aktiviteter i regionen:
SK formøde til 2020 afholdt i Silkeborg d.26 September, hvor vi enstemmigt foretog en
afstemning om at vi ikke skulle deltage i dette Års servicekonference, der ville være en alt for
stor en risiko for at blive smittet med Covid -19 og samtidig en stor risiko for at tage det med
hjem i vores grupper, så vi valgte at udskyde/aflyse det.
19 -20 September Landsmøde i Aalborg, aflyst pga. Covid -19.
Regionsmøde blev afholdt i Horsens d.5/9 – 2020 , super dejligt at være tilbage igen, dejligt
møde med en god konstruktiv debat om hvad der foregår i Regionen.
Vi skal desværre have en ny sekretær i Region Midt pga. samarbejdsvanskeligheder, mellem
sekretæren og formanden ?

Næste møde: 21/11 – 2020 muligvis i Aarhus ?

Eventuelt:

Dato:

14/10 - 2020

For
Regionen:

Carsten. N
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Rapport ej modtaget

Bilag 23

Regionsrapport til Hovedservicerådsmøde
den
For Region:

7. november 2020

Nordsjælland

Hovedservicerådsrepræsentanter: Stig J og Peter T
Afholdte regionsmøder i
perioden:

25. august 2020

Antal ugentlige AA-møder i
Regionen:

32

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

70 %

Informationsudvalg (RIV)
Speakerbank

Andre aktiviteter i regionen:
Regionens HSR-repr., SK-delegerede +++ holdt formøde til Servicekonferencen 2020 den 29.
sept. På dette møde blev det besluttet at melde kollektivt afbud til SK 20 grundet Covid 19epidemien (smittefaren!). På mødet blev vi desuden enige om at fremsende diverse forslag
vedr. SK (nu udsat til forår 2021) til Daglig Ledelse samt HSR, således at arbejdet i AA kan
fortsætte – trods den manglende konference i år. Denne skrivelse (og andre!) behandles på
HSR-mødet 7. november 2020.10.13.
Reg. Ns. har fået valgt ny 1. års delegeret (Erik), således at regionen er fuldt besat med 6
delegerede.
Fast pkt. på kommende regionsmøder bliver ”Landsmøde 2022”, som Reg. Ns. skal afholde.
Næste møde:
Side 23 af 28
Dagsorden for Hovedservicerådsmødet den 07. november 2020

17. november 2020
Eventuelt:
Dato:

13.10.20

For
Regionen:

Peter T.
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Regionsrapport til Hovedservicerådsmøde

Oktober 2020

den
For Region:
Storkøbenhavn
Hovedservicerådsrepræsentanter: Elizabeth T-C, suppliant Flemming S
Afholdte regionsmøder i
perioden:

Ingen

Antal ugentlige AA-møder i
Regionen:

120 + nogle online møder, der har udspring i lokale
møder

Hvor stor en procentandel af
grupperne var repræsenteret på
regionsmødet:
Udvalg nedsat af regionen:
Telefon og emailudvalg
Informationsudvalg
Fængselsudvalg
Regionshåndbogsudvalg

10%

Andre aktiviteter i regionen:
Vi har evalueret og holdt status i to udvalg: vores telefon- & email-udvalg og vores
informationsudvalg. De arbejder begge stødt fremad med konkrete projekter.
Informationsudvalget har været på den franske skole og informere
Region Storkøbenhavn har slået posten som næstformand op.

Næste møde:

Eventuelt:

Dato:

20/10-2020

For
Regionen:

Elizabeth
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07-11-20

Regionsrapport til
Hovedservicerådsmøde den
For Region:
Hovedservicerådsrepræsenta
nter:
Afholdte regionsmøder i
perioden:

Antal ugentlige AA-møder i
Regionen:
Hvor stor en procentandel af
grupperne var repræsenteret
på regionsmødet:
Udvalg nedsat af regionen:

Syd

Asger J
6/9 i Broager

87
25,00%

Andre aktiviteter i regionen

Næste møde:
Fanø 8/11
Eventuelt:
Morten R er rullet ud som formand. Tak til ham for indsatsen. Asger J, Fyn er opstillet i stedet,
Leif, Åbenrå er opstillet som næstformand og HSR-repræsentant, Inge S fra Tønder er opstillet
som sekretær og Jesper, Esbjerg som LIV repræsentant. Henry, Kolding fortsætter som
kasserer og Lars, Vejen som webmaster. Der er ingen andre kandidater til de poster, der er
ledige men det bliver først afgjort på regionsmødet 8/11, hvem der besætter formands,
næstformands-, HSR-, sekretær- og LIV-posten. Men alt i alt dejligt, at der er folk, der vil påtage
sig arbejdet
Dato 22-10-20
For
Asger J
:
Regionen:
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Regionsrapport til Hovedservicerådsmøde

07.11.20

den
For Region:
Øst
Hovedservicerådsrepræsentanter:
Lisa R
Ilias P
Afholdte regionsmøder i
perioden:

1

Antal ugentlige AA-møder i
Regionen:

63

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

27

Informationsudvalg
TEU- udvalg
IT- udvalg
Strokturudvalg
Erfaringsgruppe
Andre aktiviteter i regionen:
Det har ikke været det stor aktivitet i regionen mange planlagte møder har blevet aflyste på det
sidste mødet er der valgt en ny formand og ny kasserer.

Næste møde:
21.11.20
Eventuelt:

Dato:

14.10.20

For
Regionen:

Ilias P
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