Referat fra Hovedservicerådsmøde
lørdag den 17. september 2022
Hovedservicekontoret - Thorsgade 59, 2200 København N

Deltagerliste:
Region Nordjylland
Region Nordjylland
Region Midtjylland
Region Midtjylland
Region Syd
Region Syd
Region Øst
Region Øst
Region Storkøbenhavn
Region Storkøbenhavn
Region Nordsjælland
Region Nordsjælland
Formand for Hovedservicerådet
Fungerende Formand for Hovedservicerådet
Sekretær for Hovedservicerådet
Servicekonferenceformand 2022
International Delegeret
International Delegeret
Nordisk Delegeret
Nordisk Delegeret
Forretningsfører

Niels T
Ubesat
Carsten N
Helle HP
Asger J*
Ubesat
Ilias P
Lisa R
Flemming St
Afbud
Stig J
Fravær
Ubesat
Dorte S
Ernst U D
Vibeke R
Asger J*
Fravær
Afbud
Ubesat
Mogens B A

Repræsentant fra Box 334-udvalget
Repræsentant fra Landsdækkende Informationsudvalg
Repræsentant fra Telefon- og e-mailudvalget
Repræsentant fra Økonomiudvalget

Ole P*
Afbud
Lone Z
Ivan W

Kontorfunktionerne + AA-Data + Kaffemand
Bogsalget

Ole P*
Søren S

Referent
Referent

Susanne H
Svend H
* = repræsenterer flere funktioner
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1.

Velkommen
Ernst U D bød velkommen og oplæste Formålserklæringen.

2.

Præsentationsrunde
Fortrolighedsliste og deltagerliste blev sendt rundt. Deltagere fremgår af side 1.

3.

Referat
Ernst U D oplyste at Referatet fra mødet den 13. august 2022 blev udsendt den
30. august 2022. Referatet omhandler behandlingen af Forslag og Workshopemner
til Servicekonferencen, og er derfor udeladt på Hjemmesiden.

4.

Afbud/fravær
Elizabeth T-C
Randi P
Betty K
Tobias D
Lisbet G

Region Storkøbenhavn
Nordisk Delegeret
Landsdækkende Informationsudvalg (LIv)
Fravær
Fravær

Ernst UD oplyste at der er pakket materiale til Delegerede i hver Region, som
udleveres til Regionsrepræsentanterne i pausen, således at det kan udsendes til
hver enkelt Delegeret.
Ernst UD orienterede om talerækkefølgen:
Regionsvalgte Hovedservicerådsmedlemmer - Øvrige medlemmer af
Hovedservicerådet - Udvalgsrepræsentanter vedrørende eget område - Andre, hvis
de har nye oplysninger.
Eventuel utilfredshed med mødets afvikling rettes til ordstyreren.
Da Søren S (Bogsalget) gerne vil videre til andet, foreslog Ernst UD at punkt 9
behandles før punkt 8.
Hovedservicerådet tilsluttede sig denne ændring i rækkefølgen.
5.

Rapport fra Daglig Ledelse
Dorte S oplyste at den ene ansøger til Nordisk Delegeret har trukket sin
ansøgning, således at der nu kun er 1 ansøger til de to poster.
Ansøgning som Kasserer for Hovedservicerådet er indsendt efter fristen.
Servicekonferencen er derfor afskåret fra at foretage valg af Kasserer. Daglig
Ledelse foreslår at pågældende konstitueres som Kasserer indtil
Servicekonferencen 2023, hvor der kan foretages valg.
Senere er der et punkt, hvor der skal konstitueres en Sekretær for
Hovedservicerådet, fordi der ingen ansøgninger er kommet.
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Det er nævnt i rapporten, at hjemmesiden ikke optager ”udenlandske
arrangementer”. Det skulle være ”arrangementer udenfor Europa”.

Ernst UD oplyste, at repræsentanter for Landsdækkende Informationsudvalg har
haft 4 samtaler med Danmarks Radio i forbindelse med en programserie om de
Tolv Trin. Den første udsendelse blev sendt i søndags på P1 under ”Tidsånd”. Det
havde været interessant at lytte med og deltagerne havde levet fuldt ud op til vores
Traditioner.
Ernst UD anbefalede andre at lytte til udsendelsesrækken.
I forbindelse med omtalen af henvendelserne om bilag, der er udsendt med Box
334, oplyste Ilias P, at der var tale om et ”Træf” i modsætning til et ”AA-møde”.
Hvis der var nogen, der oplyste, at gebyret forhindrede dem i at deltage, ville de
kunne deltage gratis.
Der udspandt sig en længere drøftelse, hvor det bland andet blev nævnt:
-

-

det er altid en mulighed for at bringe budskabet videre, når vi mødes med den
lidende alkoholiker
der kan være en konflikt med 3. Tradition (Den eneste betingelse for at blive
medlem), 7. Tradition (Frivillige bidrag) og måske 6. Tradition (Låne AAnavnet ud)
til Landsmøder opkræves for spisning, mens møderne er uden betaling
der bør gøres opmærksom på, at der er betaling for bespisning og eventuel
overnatning
der afholdes mange lokale arrangementer rundt om i landet, hvor økonomien
er friholdt fra Hattepengene
der er forskel på et AA-arrangement og et AA-møde
lokale AA-arrangementer hører næppe hjemme i det landsdækkende Box 334
AA-grupperne er selvstyrende medmindre det vedrører andre grupper eller AA
som helhed

Der blev afsluttet med en afstemning. Der var 10 stemmeberettigede til stede.
Afstemningsforslaget lød:
”Skal vi henstille til Box-bladet om at undlade at optage arrangementer med
møder, hvor der er betaling for at deltage i AA-møder eller AAarrangementer?”
Ved afstemningen var der 7, der stemte ”ja” og 3, der stemte ”nej”.
Henstillingen blev vedtaget med mere end 2/3 af stemmerne (70%).

6.

Halvårsregnskab ved Mogens B A
Mogens B A gennemgik regnskabet for 1. halvår 2022 og gjorde opmærksom på,
at resultatet dels indeholder en arv på 54.000 kroner, som det er det maksimale, vi
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kan modtage fra et medlem og at både Servicekonferencen og en række møder i
efteråret forestår, men at resultatet ser tilfredsstillende ud.
Vibeke R spurgte, hvem der tager sig af de gæster, der er inviteret fra Grækenland
til at deltage i Servicekonferencen.
Ilias P oplyste, at han har kontakten og tager sig af gæsterne.

7.

Indstilling vedr. fordeling af overskud 2021
Hovedservicerådet indstiller til Servicekonferencen at hele resultatet på
77.000 kroner sendes til Den Internationale Litteraturfond.

8.

Forslag fra Servicehåndbogsarbejdsgruppen vedrørende Hjemmesiden
(punktet blev behandlet efter punkt 9)
Ved en rundspørge kom der en række positive kommentarer og der var enighed
om, at det er en flot hjemmeside, der er etableret.
Der var også ros til det arbejde Servicehåndbogsarbejdsgruppen havde lavet.
Desuden var der enighed om at det er en rigtig god ide at der etableres et
samarbejde.
Svend H gjorde opmærksom på, at nogle af de konkrete fejl, der er nævnt i
Arbejdsgruppens forslag, på nuværende tidspunkt er rettet.
Et enigt Hovedserviceråd besluttede at godkende de tre forslag, der er nævnt
og at arbejdet sker i samarbejde med Servicehåndbogsarbejdsgruppen:
1. Personnavne på hjemmesiden fjernes
2. Teksterne bringes i overensstemmelse med Koncepterne, Traditionerne,
Servicehåndbogen, Strukturhåndbogen og ”AA-sproget”
3. Responstiden på link sættes ned

9.

Forslag fra Bogshoppen (Søren S og Søren G)
(punktet blev behandlet før punkt 8)
Søren S redegjorde for baggrunden for det forslag, der er sendt fra Bogsalget,
herunder hvordan salgsstatistikkerne er blevet anvendt for at se, hvilke bøger, der
omsættes.
Der var forskellige bemærkninger og forslag, blandt andet:
-

det er vigtigt at Bogsalget er synligt
synlighed kan være, at Bogsalget har en stand ved AA-arrangementer, for
eksempel Landsmøder og Servicekonferencer
det kan være problematisk at skulle sælge de samme bøger til ”fuld pris”, når
først de har været tilbudt til en nedsat pris
de fleste køber de bøger, de finder interessante og ser i mindre grad på prisen
det er vigtigt at AA-grupperne gør opmærksom på, hvilke bøger, der kan
købes, enten i Gruppen eller ved Bogsalget
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-

der er mange Grupper, der har en ”litteraturansvarlig”, der lægger bøgerne
frem og orienterer om mulighederne.

Ernst U D tog - med accept fra Søren S - udgangspunkt i det forslag,
Økonomiudvalget havde formuleret om en forsøgsordning med en fastlagt
evaluering.
Ved en spørgerunde, svarede 5 Hovedservicerådsmedlemmer ”ja” til forslaget og 5
svarede ”nej”.
Der var mindre en 2/3, der svarede ”ja” og dermed er forslaget forkastet.
.
10. Forslag angående tilmelding som kontaktperson med videre på Hjemmesiden
Helle H P oplyste, at der er tale om at det skema, der i dag er i Grupperne, kan
være tilgængelig på hjemmesiden.
I drøftelserne kom der en række synspunkter frem, blandt andet:
-

-

det fastholdes, at det er Koordinatorerne, der fortsat kontakter den, der ønsker
at være Telefonvagt, Kontaktperson eller E-mail-vagt
der bør være en grundig vejledning i forbindelse med skemaet, så den
pågældende er klar over, hvad opgaverne går ud på
det er vigtigt, at der sikres en løbende kontakt til dem, der har meldt sig
for tiden mangler der 3 repræsentanter fra Regionerne i Udvalget, så det er
vanskeligt at fastholde de opgaver, der er henlagt til medlemmerne af
Udvalget
det sikres, at anonymiteten ved tilmelding på nettet fastholdes

Hovedservicerådet besluttede, at der lægges en vejledning sammen med et
skema så tilmelding kan ske via hjemmesiden. Materialet udarbejdes i
samarbejde imellem AA-data og Telefon- og e-mailudvalget.
11. Forslag til ændring til Kommissorium for ”Litteraturudvalg og Arbejdsgrupper”
Der var usikkerhed omkring, hvordan betegnelserne skulle være for at undgå
sammenblanding af funktionerne i kommissoriet.
Forslaget tilbagesendes til Servicehåndbogsarbejdsgruppen, så det bliver
tydeliggjort.
12. Forslag til Kommissorium for ”Arbejdsgruppe til bedømmelse af stemmer”
Kommissoriet blev godkendt uden bemærkninger.
13. Angående forslag om ”Kommissorium for Webmaster”
Det viste sig, at der i Hovedservicerådet var en del usikkerhed om, hvordan
arbejdsopgaverne er fordelt. Det blev af flere sider understreget, at det er vigtigt, at
opgaver henlægges til ”funktioner” eller ”udvalg” i stedet for til enkeltpersoner.
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Indenfor et Udvalg eller en Funktion, er der selvfølgelig mulighed for at fordele de
praktiske opgaver imellem sig.
Hidtil har det været AA-data, der stod for vedligeholdelsen af hjemmesiden, og
sådan bør det fortsætte.
Vedligeholdelse af hjemmesiden henlægges fortsat til AA-data under
kontorfunktionerne, der sørger for beskrivelse af arbejdsopgaverne.
Samtidig understregede Hovedservicerådet at der indtil videre er behov for
Arbejdsgruppen vedrørende Ny hjemmeside, og besluttede:
Arbejdsgruppen vedrørende ny hjemmeside fortsætter indtil videre.

14. Forslag til mødedatoer for Hovedservicerådet 2023
Datoerne i forslaget blev ændret to steder, således at mødet den 19. august flyttes
til 12. august og mødet den 29. september flyttes til 16. september.
Dorte S oplyste at datoerne for det udvidede møde er under forudsætning af, at
der er plads på Brogården.
Med disse ændringer blev planen godkendt.
15. Ansøgning om posten som formand for Hovedservicerådet (Sune H-S)
Hovedservicerådet indstiller enstemmigt Sune H-S til valg på
Servicekonferencen.
16. Ansøgning om posten som Nordisk Delegeret (Ilias P)
Hovedservicerådet indstiller enstemmigt Ilias P til valg på
Servicekonferencen.
17. Ansøgning om Kassererposten (Preben H H)
Som nævnt i Beretningen fra Daglig Ledelse, så er ansøgningen indkommet for
sent. Daglig Ledelse foreslår at Preben HH konstitueres.
Hovedservicerådet besluttede enstemmigt at Preben H H konstitueres som
Kasserer for Hovedservicerådet fra Servicekonferencen 2022 indtil
Servicekonferencen 2023.
18. Anmodning om optagelse i ”Arbejdsgruppe vedrørende ny Hjemmeside” (Peter T)
Peter T blev godkendt.
19. Valg af nyt medlem til ”Nomineringsgruppen”
Ernst U D oplyste om de opgaver, der er henlagt til Nomineringsgruppen.
Flemming St blev enstemmigt valgt.
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20. Konstituering af sekretær for Hovedservicerådet
Ernst U D efterlyste en person til opgaven, da han roterer ud i forbindelse med
Servicekonferencen.
Vibeke R blev foreslået og fik betænkningstid til senere på mødet.
Før afslutningen af dagens møde, meddelte Vibeke R, at hun er villig til at blive
konstitueret.
Hovedservicerådet besluttede enstemmigt at Vibeke R konstitueres som
Sekretær for Hovedservicerådet fra Servicekonferencen 2022 indtil
Servicekonferencen 2023.
21. Rapporter fra udvalg med videre:
a. Box 334 udvalget
Ingen bemærkninger.
b. Landsdækkende Informationsudvalg (LIv)
På oversigten over medlemmer af Udvalget, manglede Claus D, der er ved at
fratræde.
Det blev understreget, at ingen medlemmer af Udvalg under
Hovedservicerådet bliver præsenteret ved Servicekonferencen.
c. Arbejdsgruppe vedrørende ny Hjemmeside
Svend H gjorde opmærksom på at der bør benyttes det korrekte navn på
Arbejdsgruppen i stedet for ”WEB”, samt at Peter T på det tidspunkt
rapporten blev skrevet manglede godkendelse og skulle udelades.
Endelig henstilles, at der benyttes de nye skemaer, Hovedservicerådet har
besluttet og som er på hjemmesiden
d. Servicehåndbogsarbejdsgruppen
Der blev spurgt ind til, hvad indholdet er af det ”tillæg”, der er omtalt i
rapporten.
Svend H oplyste, at det drejer sig om beslutninger fra
Servicekonferencerne, som ingen plads har i Servicehåndbogen og derfor
måske bliver glemt med tiden.
Fra flere sider blev der givet udtryk for at det er en god ide og at
Hovedservicerådet ser frem til et egentligt forslag.
e. Telefon og E-mail Udvalget (TEU)
Lone Z oplyste, at Simon W, Region Øst, har trukket sig som medlem af
Udvalget.
Oplyste endvidere, at Udvalget er inviteret til Landsmødet med en stand.
Flemming St takkede Lone Z for at have givet tilsagn om at deltage i det
næste Regionsmøde i Region Storkøbenhavn.
f.

Økonomiudvalget
Ingen bemærkninger

g. Servicekonferenceudvalget
Vibeke R oplyste, at der desværre havde været mange afbud, specielt til det
seneste møde, hvor Forslagene og Workshopemnerne til
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Servicekonferencen skulle behandles. Der havde kun været 2 af de 8 fra
Komiteerne.
h. Nordiske Delegerede
Ingen bemærkninger.
i.

Internationale delegerede
Ingen bemærkninger.

Med ovennævnte bemærkninger blev rapporterne godkendt.

22. Rapporter fra Regionerne:
a. Region Midt
Ingen bemærkninger.
b. Region Nordjylland
Det blev nævnt, at det arrangement, Regionen har lavet, er meget
inspirerende.
c. Region Nordsjælland
Ingen bemærkninger.
d. Region Storkøbenhavn
Ingen bemærkninger.
e. Region Syd
Ingen rapport.
f.

Region Øst
Ingen bemærkninger.

Med ovennævnte bemærkninger blev rapporterne taget til efterretning.
23. Eventuelt
Ernst U D oplyste, at han skriver til de fire faste udvalg, at
Servicekonferenceudvalget har bedt dem om at komme med et kort oplæg hver
ved det møde, der afholdes for 4. års Delegerede søndag morgen.
Tilmelding til Servicekonferencen er senest den 1. oktober 2022. Alle skal huske at
tilmelde sig - også Hovedservicerådsmedlemmer med videre, der har fået tilsendt
blanket til at oplyse om deltagelse.
På nuværende tidspunkt er der 3 (tre) tilmeldte!
Niels T bad om ordet, fordi det er han sidste møde i Hovedservicerådet efter 4 år +
Corona-tiden.
Niels T sagde, at han første gang deltog som ”Føl”, men kom ellers direkte ind i
arbejdet.
”Hovedservicerådet har været med mig hele vejen igennem.”
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”Jeg er ingen diplomat - jeg siger, det jeg mener, og håber, jeg har kunnet bidrage
med noget.”
”I har i hvert fald bidraget med meget til mig”.

24. Oplæsning af Ansvarlighedserklæringen og vi slutter med Sindsrobønnen
Ernst U D oplæste ”Ansvarlighedserklæringen” og vi sluttede med sindsrobønnen.

Mødet afsluttet klokken 16.05.

Uge

Sidste frist for
rapporter og
forslag til møderne

49

12. november

5

7. januar

16

1. april

22

13. maj

Behandling af Forslag og
Workshopemner, samt møde i
Nomineringsudvalg

32

22. juli

16. september

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

37

26. august

9. december

Behandling af Servicekonferencens
resultater

49

18. november

Hovedservicerådets
mødedatoer:

Emner

2022:
Behandling af Servicekonferencens
resultater

10. december

2023:
4. februar
22. - 23. april

Udvidet Hovedservicerådsmøde
Forslag til Servicekonferencen fra
Hovedservicerådet

3. juni
12. august

Servicekonference november 2023
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