Hovedservicerådsmøde lørdag den 17. september 2022
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.

Halvårsregnskab ved Mogens B A (bilag 2) (vedlagt)

7.

Indstilling vedr. fordeling af overskud 2021 (bilag 3)

8.

Forslag fra Servicehåndbogsarbejdsgruppen vedr. Hjemmesiden (bilag 4)

9.

Forslag fra Bogshoppen (Søren S og Søren G) (bilag 5)

10.

Forslag ang. tilmelding som kontaktperson mv på Hjemmesiden (bilag 6)

11.

Forslag til ændring til Kommissorium for ’Litteraturudv og Arbejdsgrp’.(bilag 7)

12.

Forslag til Kommissorium for ’Arbejdsgrp. til bedømmelse af stemmer’ (bilag 8a)

13.

Angående forslag om Kommissorium for Webmaster (bilag 8b)

14.

Forslag til mødedatoer for Hovedservicerådet 2023(bilag 9)

15.

Ansøgning om posten som formand for HSR Sune S (bilag 10a) vedlagt

16.

Ansøgning om posten som Nordisk Delegeret Ilias (bilag 10b) vedlagt

17.

Ansøgning om Kassererposten fra Preben H H (bilag 10c) vedlagt

18.

Anm. om optag. i ’Arbejdsgrp. vedr. ny Hjemmeside’ (Peter T) (bilag 10d) vedlagt

19.

Valg af nyt medlem til Nomineringsgruppen

20.

Konstituering af sekretær for Hovedservicerådet

21.

Rapporter fra udvalg med videre:
a. Box 334 udvalget (bilag 11)
b. Landsdækkende Informationsudvalg – Liv (bilag 13)
c. Hjemmeside – arbejdsgruppe (bilag 14)
d. Servicehåndbogsarbejdsgruppen (bilag 15)
e. Telefon og E-mail – TEU Udvalget (bilag 16)
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f. Økonomiudvalget (bilag 17)
g. Servicekonferenceudvalget (bilag 18)
h. Nordiske delegerede (bilag 19)
i.

22.

Internationale delegerede (bilag 20)

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)

23.

Eventuelt

24.

Oplæsning af Ansvarlighedserklæringen og vi slutter med Sindsrobønnen

Mødedato:

Uge

Sidste frist for
rapporter og forslag

2022
10. december

49

12. november

Bilag 1
Rapport fra Daglig Ledelse
til møde i Hovedservicerådet lørdag d. 17. september 2022

Daglig Ledelse har i skrivende stund holdt møder i maj, juni og august. I juni og august deltog
vi desuden i Kontorets månedlige møde.

Arbejdsgruppen til koordinéring af lydoptagelser, som blev nedsat på HSR-mødet d. 23. april,
træder sammen 1. gang d. 24. september.
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Sekretæren for HSR har henvendt sig til Copydan vedr. foretagendet Nota, som vil optage
lydudgaver af AA-litteratur til personer med læsehandicap. Copydan oplyser, at Nota har ret
til det i flg. en EU-forordning. Copydan og Nota forhandler om kompensation til
rettighedshavere, og vi afventer udviklingen.
Vi er blevet gjort opmærksom på 2 indlæg i Box 334, som ikke kan anses for at være i
overensstemmelse med AA-traditioner: 1) Et indstik om Stevns-træffet, hvor der opkræves
betaling for deltagelse (7. tradition) og 2) Et brev fra Ukraines AA om deres vanskelige
situation (10. tradition). Daglig Ledelse har ikke foretaget sig andet end at nævne det i denne
rapport, som jo kan kommenteres af HSR-medlemmer og repræsentanten for Box 334udvalget.
En indledende dialog med en mulig Ikke-alkoholiker i HSR førte desværre ikke til noget.
Vi har haft en forespørgsel vedr. Servicekonference-delegeredes mulighed for at blive valgt
for en evt. restperiode ved flytning mellem 2 Regioner. Situationen er ikke beskrevet i AA´s
Håndbøger, men Daglig Ledelse har svaret, at vi anser det for muligt.
Sverige, Norge, Finland og Storbritannien er inviteret som observatører til dette års
Servicekonference; Sverige har givet tilsagn om at komme.
Fornyede rykkere om licenser til trykt og lydbåren litteratur er stadig ikke blevet besvaret.
Danmarks Radio har henvendt sig, fordi de ønsker vores medvirken til en udsendelse om de
12 trin; vi har sendt henvendelsen videre til det Landsdækkende Informationsudvalg.
”Womens Sober Conference” ønskede at komme på AA Danmarks Hjemmeside; men i flg.
en gammel aftale optager Hjemmesiden ikke udenlandske arrangementer, da det ville fylde
for meget.
”Mænds Mødesteder” har foreslået AA at samarbejde. Daglig ledelse har henvist til åbne AAmøder samt tilbudt information og gratis foldere.

En gruppe har spurgt til AA Danmarks anvendelse af økonomisk overskud.
Forretningsføreren har formuleret et svar, som er blevet sendt til gruppen.
En Internet-gruppe ville have på skrift, om de kan logge en forstyrrende deltager af mødet.
Daglig Ledelse har foreslået at tage udgangspunkt i 1. og 5. tradition, men lade
Gruppesamvittigheden afgøre sagen efter nøje overvejelse.
Den nye Hjemmeside kan stadig rettes og forbedres. Daglig Ledelse har opfordret til direkte
kommunikation mellem Servicehåndbogsarbejdsgruppen og Hjemmesidens Webmaster
vedr. faktuelle fejl.
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Med de stigende brændstofpriser er kommet spørgsmål om justering af kørselsgodtgørelse
ved deltagelse i Service. Beløbet justeres normalt i begyndelsen af et kalenderår; men
Økonomiudvalget vil drøfte spørgsmålet.

Fra Hovedservicekontoret meldes om et stigende salg af den reviderede Til Daglig Eftertanke
efter annonce i Box 334.
AA-produktion har meget travlt, men finder det ikke nødvendigt at efterlyse assistance.
Utilfredshed med omgangstone, og med Daglig Ledelses dispositioner og kommunikation fik
Boghandleren til at meddele sin fratræden i juli. Efter en del forsøg lykkedes med hjælp fra
andre af Kontorets frivillige at aftale et møde d. 22. august mellem Boghandleren, en
medhjælper fra Bogsalget, Forretningsføreren og HSR´s Sekretær. På mødet nåede man
frem til en aftale om fortsat samarbejde. Vi vil i Daglig Ledelse skærpe opmærksomheden på
at holde de frivillige på Kontoret a jour med beslutninger og procedurer.
På Telefon- og E-mailvagternes Erfaringsudvekslingsmøde d. 3. september er Dorte S blevet
bedt om orientere om AA´s Stuktur og beslutningsprocesser. Da vi alle møder uvidenhed
desangående, har jeg med glæde takket ja.

På vegne af Daglig Ledelse
Dorte S, fungerende formand for Hovedservicerådet

Bilag 2
Vedlagt

Bilag 3
Til Hovedservicerådet
I sit møde den 25. juni 2022 drøftede Økonomiudvalget regnskabet 2021.Der blev på mødet
rykket for et regnskab med revisionspåtegning, men ud fra det foreløbige Regnskab, som
Forretningsføreren har fremlagt, drøftede vi, hvordan overskuddet for 2021 fordeles.
Reservekapitalen er lidt større end målet. Det blev besluttet at indstille til
Hovedservicerådet, at hele beløbet overføres til Den Internationale Litteraturfond.
Den 15. juli 2022
Ivan W
Formand for Økonomiudvalget
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Bilag 4
Til Hovedservicerådet
I Servicehåndbogsarbejdsgruppen har vi set på dele af den nye hjemmeside, især
vedrørende servicearbejdet, og har nogle bemærkninger og forslag til Hovedservicerådet.

Generelt:
Hjemmesiden er forbedret ved at der i toppen er kommet en søgefunktion. Det kan - i hvert
fald i begyndelsen - være lidt vanskeligt at finde rundt i opdelingerne på hjemmesiden.
Layoutet har vi ingen mening om. Det er vel op til den enkelte om det er bedre end det
tidligere.
Hjemmesiden arbejder meget langsomt i menuer og i links (responstid).
Arbejdsgruppen har specielt set på de sider, der omhandler servicearbejdet.
Efter vores opfattelse bør hjemmesidens indhold være i overensstemmelse med de
formuleringer, der er
•
•
•
•

godkendt af Servicekonferencen (Servicehåndbogen)
godkendt af Hovedservicerådet (Strukturhåndbogen)
i overensstemmelse med AA’ Tolv Traditioner og Koncepter
i overensstemmelse med ”AA-sprog”

Specielle bemærkninger:
På hjemmesiden er anført navne på personer i Udvalg og enkelte Funktioner. Vi finder det
betænkeligt at anføre navne direkte på hjemmesiden. Der er links til Strukturhåndbogen på
siderne. Her er det muligt at se, hvem der er godkendt af Hovedservicerådet og hvem der er
anført under Funktionsbeskrivelsen for kontorfunktionerne.
Desuden har det allerede vist sig, at det er et problem at have ajourførte angivelser på
hjemmesiden. Strukturhåndbogen vedligeholdes af Servicehåndbogsarbejdsgruppen og
ajourføres løbende. Det er uvist, hvordan hjemmesidens oplysninger ajourføres.
Der optræder desuden navne på personer, der aldrig er godkendt af Hovedservicerådet eller
fremgår af oversigten over Kontorfunktioner.
Samtidig er der dukket en ny funktion op ”Webmaster”, som mangler beskrivelse i
Funktionerne.
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I Sverige, Norge, Finland, England og USA/Canada er der ingen navne direkte på
hjemmesiderne.
Omtale af udvalg / funktioner på hjemmesiden bør være i overensstemmelse med
Strukturhåndbogen (godkendt af Hovedservicerådet).
Strukturhåndbogen, side I:
”Håndbogen er et supplement til Servicehåndbogen med konkrete
oplysninger om opgavefordeling, valgte tjenere, tidspunkter for
rotation med mere.
Håndbogen vil løbende blive tilpasset den servicestruktur, der er
gældende for den landsdækkende del af Fællesskabet”.

I hele servicestrukturen er den mindste enhed ”Gruppen”. Derfor er det vel naturligt, at den
mindste enhed er udvalget eller funktionen.
Det er i overensstemmelse med blandt andet:
Tolvte Tradition:
”Anonymitet er det åndelige grundlag for alle vores traditioner, der til stadighed minder
os om, at principper går forud for personer”.
Anden Tradition:
”Når det drejer sig om gruppens anliggender, er der kun én autoritet - en kærlig Gud,
sådan som Han måtte udtrykke sig i vores gruppesamvittighed. Vores ledere er kun
betroede tjenere; de bestemmer ikke”.
Citat fra indledningen i Servicehåndbogen:
”Beslutninger, som er baseret på gruppesamvittigheden, tjener altid Gruppen bedre end
de beslutninger, som er taget af enkelte personer”.

Der er sproglige formuleringer, som for os er ukendte i AA-sammenhæng. For eksempel
under ”AA’ Struktur”:
”Én af grundpillerne i AA er, at alle medlemmer er lige, ingen er større eller mere værd
end andre!”
”For at få hele det store AA-apparat til at fungere, har vi dog været nødsaget til at
opbygge en organisation og struktur, som du her kan læse mere om”.
I Niende Tradition står der:
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”AA som sådan bør aldrig organiseres, men vi kan nedsætte arbejdsudvalg eller
komiteer, der er direkte ansvarlige over for dem, de tjener”.
Derfor virker det forkert at skrive ”opbygge en organisation”.

På samme måde virker det forkert at skrive at Servicekonferencen er AA’s højeste
myndighed.
”Servicekonferencen er et serviceorgan for AA i Danmark og er AA’s højeste
myndighed”.
Ifølge Servicehåndbogen er Servicekonferencen:
•
•

”Servicekonferencen er den forsamling, hvorigennem gruppesamvittigheden kan
komme til udtryk vedrørende sager, som angår Fællesskabet som helhed”.
”Som navnet siger, er Servicekonferencen primært et serviceorgan og ikke en regering
for AA i Danmark”.

Eksempler på faktuelle forkerte oplysninger:
Vedrørende deltagere i Servicekonferencen, er det anført:
•
•
•

at der er ca. 55 Delegerede. Der er 55 Delegerede.
at Bogshopppen og Arbejdsgrupper har en repræsentant med
at der er ”Indbudte observatører og gæster fra andre lande”. Der er intet krav om at
det skal være gæster eller observatører fra andre lande. Der er kun nævnt ”indbudte
observatører” i Servicehåndbogen.
Vedrørende deltagere i Hovedservicerådets møder:
Der er anført:
• 1 International delegeret (der er 2)
• 1 Nordisk Delegeret (der er 2)
Der mangler:
• 1 repræsentant fra hvert Udvalg
• Observatører
Vedrørende Daglig Ledelse er det anført ved Kassereren: ”P.t. varetages kassererposten af
en forretningsfører”. Det er kun nogle af Kassererens arbejdsopgaver, Forretningsføreren
varetager. For eksempel er Kassereren medlem af Daglig Ledelse, hvilket ikke er tilfældet for
Forretningsføreren.

Oplysninger om Regionerne
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På samme måde, som med angivelse af navne, der kan findes ved link til
Strukturhåndbogen, virker det overflødigt, at Regionernes konti til Hattepenge er anført
samtidig med at der er links til Regionernes hjemmesider. Også her kan det være
problematisk at have oplysninger, der skal ajourførte andre steder fra.

Det videre arbejde
Servicehåndbogsarbejdsgruppen har følgende 3 forslag til Hovedservicerådet:

1. Personnavne på hjemmesiden fjernes
2. Teksterne bringes i overensstemmelse med Koncepterne, Traditionerne,
Servicehåndbogen, Strukturhåndbogen og ”AA-sproget”
3. Responstiden på links sættes ned
Servicehåndbogsarbejdsgruppen stiller sig gerne til rådighed med at gennemgå de sider, der
vedrører servicearbejdet, så de bliver rette ind i forhold til Traditioner, Koncepter,
Servicehåndbogen og Strukturhåndbogen.
Dette arbejder svarer til en af de opgaver, Servicehåndbogsarbejdsgruppen har i forhold til at
gennemgå Forslag og Workshops til Servicekonferencen.
Citat fra arbejdsgruppens kommissorium:
-

”vurdere indsendte forslag til Servicekonferencen med henblik på, at de er i
overensstemmelse med Traditioner og Koncepter og deres konsekvenser for Serviceog Strukturhåndbøgerne. Vurderingen indsendes til Hovedservicerådet”.

Servicehåndbogsarbejdsgruppen den 19. juni 2022
Stig J

Formand
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Bilag 5
Bogsalget anmoder om mulighed til at gennemføre en årlig kampagne f.eks. i forbindelse
med et landsmøde.

Baggrund:
For at skabe mere synlighed omkring AA Bogsalget og de mindre sælgende titler - har
forskellige muligheder været drøftet her i 2022. Det er f.eks. at sælge disse titler til nedsat
pris (Udsalg) og at gennemføre en salgskampagne i sammenhæng med landsmødet 2022 Hillerød.
Desuden har tilsvarende Box blads kampagne været drøftet under afdækning af
mulighederne.

Formål:
Formålet med en sådan kampagne er bl.a. at skabe:
• Mere synlighed omkring Bogsalget samt øge den interne motivation.
• Focus på og lidt ekstra salg af ”næsten glemte” titler.
• Mere kendskab til AA litteraturen generelt – ved aktivt engagement på landsmødet (AA
Service).
Rammer for kampagnen:
Rammerne for kampagnen er, at:
• Der er en tidsmæssig begrænsning på 2 måneder f.eks. en måned før og efter
landsmødet. Maksimum en kampagne pr. år.
• Antallet af titler er maksimum 3 og de udvælges af bogsalget til den givne kampagne.
• Kampagneprisen skal være over halvdelen af normalprisen.
• Titlerne udbydes på AA Bogshop (aabutik.dk), så alle AA’er i hele landet får mulighed for
at købe de udvalgte og nedsatte titler.
Synligheden omkring kampagnen og engagementet på landsmødet kan skabes via flyvers til
uddeling i bogsalget, ophæng f.eks. i 107 mv., indlæg i Box bladet samt Nyheds melding på
”aabutik.dk”.

Økonomi:
Forslaget går mere på bogsalgets synlighed/motivation og udbredelse af kendskabet til AA
litteraturen end hårde kroner og ører. Måske giver det lidt ekstra salg på de udvalgte titler
(allerede nedskrevet til kr. 0). Måske et mersalg af øvrige titler (til normal pris) ved
tilstedeværelsen på selve landsmødet.
Eksempel på kampagne for landsmødet 2022 – Hillerød er:
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Landsmødet afholdes i weekenden den 23. 24. og 25.9.2022. Titler og kampagne pris:
- AA´s historie i Danmark (vare 108) til kr. 50,- (normalt kr. 70,-)
- AA bliver voksen (vare 109) til kr. 80,- (normalt kr. 150,-)
- Dr. Bob og de legendariske oldtimere (vare 111) til kr. 70,- (normalt kr. 125,-)
Titlerne inklusive kampagne priserne udbydes via AA Bogshoppen fra primo uge 35 til ultimo
uge 41 – 2022 og selvfølgelig tilstedeværelsen på selve landsmødet.

Venlig hilsen Søren G. og Søren S.

Til Hovedservicerådet
Vedrørende kampagne i Bogsalget
Økonomiudvalget behandlet vedlagte anmodning på sit møde den 27. august 2022.
Økonomiudvalget har den 15. juli 2022 indsendt en indstilling til et forslag om nedsættelse af
prisen på udvalgte bøger.
Anmodningen af 25. august 2025 indeholder imidlertid andre elementer, og derfor bør der
ses bort fra Økonomiudvalgets tidligere indstilling.
Økonomiudvalget har gennemgået anmodningen og har følgende principielle bemærkninger:
•

Det bør overvejes, om AA bør indgå i salgskampagner i lighed med kommercielle
forretninger. Der er her tale om materiale, der på ingen måde er eller bliver forældet.
• Der er grupper, der har indkøbt litteratur til salg til medlemmerne. Det kan virke lidt
underligt, at priserne kommer til at konkurrere med hinanden.
Til selve indholdet har Økonomiudvalget følgende bemærkninger:
•
•
•
•
•
•

Det bør præciseres, om det kun er til Landsmødet, eller om det kan dreje sig om andre
perioder.
Det er uklart, hvordan priserne fastsættes. Der er kun nævnt, at kampagneprisen skal
være mindst halvdelen af normalprisen.
Det er uklart hvordan prisfastsættelsen sker.
Hvornår priserne forelægges Hovedservicerådet, der beslutter / godkender priserne.
Hvordan titlerne udvælges.
Økonomiudvalget er enige i punktet vedrørende økonomi.

#
Økonomiudvalget gør opmærksom på, at det i år er for sent at annoncere i Box-334, at der
kun er 1 uge til Landsmødet, når Hovedservicerådet afholder sit møde, så planen om at
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iværksætte noget fra uge 35 i år (ugen starter på mandag. Hovedservicerådsmødet er i uge
37).
Økonomiudvalget foreslår:
•
•
•

Alle titler i kampagnen nedsættes med samme procentandel af normalprisen.
Kampagnen gennemføres som forsøg, hvor der i år kun tilbydes nedsat pris på selve
Landsmødet og i 2023 gennemføres kampagnen i uge 35 - 41 som foreslået.
Der foretages en evaluering af forsøget på det første Hovedservicerådsmøde i 2024.

Økonomiudvalget, den 27. august 2022
Ivan W
Formand

Bilag 6
Til Hovedservicerådet
Her på vegne af Region Nordjylland og region Midt.
Vi foreslår, at man kan tilmelde sig som kontaktperson, telefonvagt og e-mailvagt direkte på
AA’s hjemmeside”
Kærlig Hilsen
Helle H P
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Bilag 7
Litteraturarbejdsgruppe
2016:
Litteraturudvalget er midlertidigt nedlagt 9. februar 2019

Oprettet år

Arbejdsgrupperne refererer direkte til Sekretæren for
Hovedservicerådet

Formål med udvalget

- at sørge for godkendelse af oversat litteratur
- at holde øje med, om der er litteratur fra andre lande, som AA
Danmark kunne have glæde af
- at koordinere igangværende projekter, som arbejdsgrupper
og/eller enkeltpersoner arbejder på
- at sikre, at AA-litteratur i form af lydbøger er indtalt i god
overensstemmelse med det originale manuskript
- at tage initiativer til at øge interessen for og kendskabet til
litteraturen i AA-regionerne

Arbejdsopgaver

- at foranstalte revision og opdatering af oversat litteratur
- Servicekonferencen beslutter, hvilken ny, trykt litteratur, der skal
oversættes og udgives af AA i Danmark.
- at være koordinerende organ for oversættelse, revision og
korrekturlæsning
- at videresende materiale til godkendelse i General Service Office
(G.S.O.) i New York
- at være med i processen vedrørende trykning af litteratur
- at foreslå tilretninger af eksisterende litteratur på baggrund af
tagne beslutninger i Hovedservicerådet eller på
Servicekonferencen
- at foranstalte indtaling af AA-litteratur

Arbejdsform

Daglig Ledelse for Hovedservicerådet varetager ovennævnte og
fordeler opgaverne til Arbejdsgrupperne

Litteraturarbejdsgrupper

Oprettet år 2016
Arbejdsopgaver
-

-

at oversætte litteratur

at foranstalte revision og opdatering af oversat litteratur
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at foreslå tilretninger af eksisterende litteratur på baggrund af beslutninger i
Hovedservicerådet eller på Servicekonferencen
Arbejdsform Arbejdsgrupperne refererer direkte til Sekretæren for Hovedservicerådet
Arbejdsgruppernes medlemmer
Bente R

2022

Birgit J

2022

Michael F

2022

Arbejdsgruppen Thy

Navn

Ole Kr

2022

Morten A

2022

Pia A

2022

Arbejdsgruppen Øst

Navn

Rotation

Rotation
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Bilag 8a
Fra dagsordenen til Hovedservicerådsmødet den 23. april 2022:
Anonyme Alkoholikere

Forslag til Hovedservicerådsmøde den 23. april 2022 Vedrørende: Indlæsning af Store Bog:
i Danmark

Forslagsstiller: Daglig Ledelse. Der nedsættes en midlertidig arbejdsgruppe bestående af 2-4
medlemmer af Hovedservicerådet. Gruppens opgave vil være at bedømme lydprøver af
stemmer til indlæsning af Store Bog, samt eventuelt 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.

Forslag til kommissorium:

Arbejdsgruppe til bedømmelse af stemmer
Oprettet år

April 2022

Formål med arbejdsgruppen

-

sikre tydelig oplæsning og udtale
vurdere rækkefølgen af oplæsere

-

bedømme lydprøver af stemmer til indlæsning af Store Bog,
eventuelt at koordinere rækkefølgen af oplæsere
Daglig Ledelse står for at skaffe teknisk support til lydprøver

Arbejdsopgaver

Arbejdsform

Arbejdsgruppens refererer til Daglig Ledelse
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Kvalifikationer

Antal medlemmer

kendskab til det sprog og særlige formuleringer, der anvendes i AA
Danmark
erfaring med at lytte til tekster
mindst 3 års kontinuerlig ædruelighed

2-4

Navn
Arbejdsgruppernes medlemmer

Asger J
Helle H P
Betty K

Hovedservicerådet
Hovedservicerådet
Landsdækkende Informationsudvalg

Bilag 8b
Til Hovedservicerådet
Sekretæren for Hovedservicerådet har videresendt nedenstående mail fra Niels om WEBmaster og anmodet om at der udarbejdes kommissorium.
Servicehåndbogsarbejdsgruppen har drøftet spørgsmålet i sir møde den 26. august 2022 og
har følgende bemærkninger:

Arbejdsgruppen er nedsat til at modernisere hjemmesiden. I kommissoriet er der intet nævnt
om WEB-master eller kvartalsvise møder.
På Hovedservicerådsmødet den 29. januar blev det godkendt, at Arbejdsgruppen lægger den
nye hjemmeside op.
Af Referatet fremgår:
”Der er vel behov for at Arbejdsgruppen fortsætter sit arbejde i en
indkøringsperiode og Hovedservicerådet bør beslutte, hvordan det skal foregå
og hvordan hjemmesiden vedligeholdes”.
Det undrer, at der i henvendelsen vedrørende WEB-master nævnes:
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”Daglig vedligeholdelse
Bevare daglige henvendelser vedr. hjemmesiden
Løbende orienterer Webarbejdsgruppen om status på hjemmesiden.
Deltage i kvartårlige statusmøder i Webarbejdsgruppen”

Det bærer præg af at Arbejdsgruppen vedrørende ny hjemmeside forventes at fortsætte
permanent
Det er Servicehåndbogsarbejdsgruppens opfattelse, at der hele tiden har været tale om en
midlertidig Arbejdsgruppe
Efter en indkøringsperiode, må Hovedservicerådet beslutte, hvornår Arbejdsgruppen
ophører.
Servicehåndbogsarbejdsgruppen anbefaler, at det uændret - i forhold til ”den gamle
hjemmeside” - fortsat er AA-data, der står for den daglige vedligeholdelse i stedet for at det
er en enkeltperson, der har opgaven.
AA-Data er en Kontorfunktion og beskrivelsen af en WEB-master bør derfor indgå i
beskrivelsen af AA-datas arbejdsopgaver.

Servicehåndbogsarbejdsgruppen, den 26. august 2022
Stig J
Formand
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webmaster@anonyme-alkoholikere.dk via eina.lynpost.dk

lør. 18.
jun.
15.27

til webmaster

Til daglig ledelse, Servicehåndbogsarbejdsgruppen, HSR, Webarbejdsgruppen og hvem
det måtte interessere.
Jeg er på møde i Webarbejdsgruppen – endda med stående applaus – blevet valgt til
Webmaster.
Dvs. at kommunikation om AA’s hjemmeside skal foregå gennem
mailadressen: webmaster@anonyme-alkoholikere.dk
Funktionsbeskrivelse af webmaster

1. Daglig vedligeholdelse
2. Bevare daglige henvendelser vedr. hjemmesiden
3. Løbende orienterer Webarbejdsgruppen om status på hjemmesiden.
4. Deltage i kvartårlige statusmøder i Webarbejdsgruppen

Gruppen ser frem til ar funktionen optages Strukturhåndbogen.

De bedste hilsner fra Niels
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Bilag 9
Forslag til datoer for Hovedservicerådsmøder i 2023:
4. februar - 22.-23. april - 3. juni - 19. august - 29. september - 9. december.

Bilag 10a
Vedlagt

Bilag 10 b
Vedlagt

Bilag 10c
Vedlagt

Bilag 10 d
Vedlagt
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Bilag 11

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

17. september 2022
Box334-uddvalget
Preben H. H. Niels J. (formand), Carl Martin
C., Annemette Ø. og Elisabeth T.C.

Fravær:
Andre deltagere:

Kirsten L. og Ole P. som kontorfunktion

Rapport for perioden: april, maj juni og august 2022

• Sædvanlige redaktions–og pakkemøder afholdt.
• Alle blade udsendt til planlagt tid
• God succes med temanumre
• God effekt at prikke til personer for indlæg til temanumre
• God respons mht. indhold og layout.

Planlægger at arbejde med:

Næste redaktionsmøde d. 3.september 2022
Temanumre planlagt til marts 2023
Dato:

20. august 2022

For Udvalg:

Niels J.
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Bilag 13

Udvalgsrapport
til Hovedservicerådsmødet den:
Udvalg/Internationale
Delegerede:

13-8-2022

LIV
Næstformand/Storkøbenhavn Lone B
Øst Erik H
Nordsjælland Jeppe

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

Syd Jesper S
Midtjylland Helle H
Nordjylland
Formand Betty K

Fravær:
Andre deltagere:
Rapport for perioden: april 2022 til13-8-2022
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Landsdækkende informationsudvalg (LIV) har afholdt møder siden sidste HSR møde
D 29-5-22
Udvalget har udført AA service på Folkemødet Bornholm 2022, med stor tilslutning/ interesse fra
besøgende på Folkemødet
Udvalget afholdt bl a åbne AA møder dagligt, og disse var ret godt besøgt
Kommende LIV møde er d 14-8-2022 i Aarhus
Samt d 16-10-2022 via Zoom
Samt d 11-12-2022 i Thorsgade
Region Nordjylland præsenterer nyt LIV medlem til kommende Servicekonference 2022
TAK for service til alle i udvalget

Planlægger at arbejde med:
Evaluering af Folkemødet..så vi evt er endnu bedre/ synlige 2023
Youtube video:alcohol and me
Vi deler erfaringer i LIV på tværs af Regionerne, til gavn for den lidende alkoholiker.
Vi har et ønske i LIV udvalget, at arbejde for en fælles logbog, for Information service..TAK..
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Bilag 14
28.8.2022

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 aktiviteter:

Forventes afsluttet:

Vi har lanceret den nye hjemmeside, og udvalget tager sig
fortsat af opgaven med at vedligeholde og udvikle den.
Aktiviteter siden sidst:
Hjemmesiden er gået i luften
Diverse opdateringer og optimeringer er foretaget
Der er kigget på loadhastighed, blandt andet via optimering af serveropsætningen
En del indhold er optimeret

Planlægger at arbejde med:
Find møder-modulet, opdatere brugervenlighed og udseende
Loadhastighed fortsat
Google Analytics på hele websitet, så vi kan monitere brugen af den og agere datadrevet i
vores fortsatte optimering
Finde en fast form på afrapportering til HSR af, hvordan hjemmesiden klarer sig og hvordan de
forskellige målgrupper (lidende alkoholiker, AA-medlemmer, offentligheden osv.) bruger siden.
Eventuelt:
Næste møde i udvalget er onsdag d. 14. september kl. 16:30 på Zoom.
Bilag: se vedlagte .jpg mht. antal klik på hjemmesiden de sidste tre måneder. Vi vil i udvalget
udvikle en rapporteringsform, som gør rede for hjemmesidens effektivitet på en letforståelig og
brugbar måde.
Dato: 28. september
2022

For
Udvalg/Delegerede:

Ane S.
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Bilag 15

Udvalgsrapport
til Hovedservicerådsmødet
den:
Udvalg/Internationale
Delegerede:

17.sep. 2022

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

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

Fravær:

22.maj Stig J. Peter Kej.
19. juni Peter Kej.
26 aug. Susanne H.

Servicehåndbogsarbejdsgruppen

Andre deltagere:
Rapport for perioden:
Servicehåndbogsarbejdsgruppens Forslag til Servicekonferencen 2022.
Kommissorium for Arbejdsgruppe til bedømmelse af stemmer.
Gennemgang af Forslag og Workshopemner til Servicekonferencen 2022.
Rettelser vedrørende Litteraturudvalgs Kommissorium.
Drøftelse af Hjemmesiden.
Servicehåndbogsarbejdsgruppens Rapport til Servicekonferencen 2022.
Ajourført Strukturhåndbogen.
Kommissorium for WEB-master. Svar indsendes til Hovedservicerådets møde 17.sep.
Gennemgang af endelige Forslag og Workshopemner til Servicekonferencen 2022.

Planlægger at arbejde med:
Ajourføring af Strukturhåndbog og Servicehåndbog.
Udarbejde ”tillæg” til Servicehåndbogen, eller selvstændigt ”dokument” hvor
Servicekonferencebeslutninger - der ikke skal indskrives i Servicehåndbogen – kan noteres.

Dato: 26-08-22

For
Keld F Sekretær
Udvalg/Delegerede:
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Bilag 16

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

17.09. 2022
TEU - Telefon- og e-mail Udvalget
Formand: Lone Z
Næstformand ikke besat
Region Nordjylland: Peter Kr
Region Midtjylland og Storkøbenhavn: ikke besat
Region Syd: Anni T
Region Øst: Simon W
Region Nordsjælland: Vibeke L

Fravær:

Andre deltagere:

Telefonvagt koordinator: Linda M
E-Mail vagtkoordinator: Lone Z
TEU assistent: Jane P

Rapport for perioden:
Det er lykkedes for udvalget at finde en ny telefonvagtkoordinator, Linda
(Agnete, varetog opgaven i mere end 7 år og har gennem længere tid døjet med sygdom og
har nu trukket sig helt fra opgaven (fungerede også som stedfortræder for Linda)).
TEU mangler derfor akut en stedfortræder for telefonvagtkoordinatoren.
Der er gjort opmærksom på situtationen overfor HSR på deres sidste møde d. 13/8.
Vi vil på vores erfaringsudvekslingsmøde d. 3. september og AA landsmøde i slutningen af
September efterlyse en kandidate.
Desværre er der ikke alle regioner repræsenteret i TEU pt. Der mangler Region midtjylland og
Storkøbenhavn.
Antal e-mailvagter, telefonvagter og kontaktpersoner pr. 2. august 2022,
9 e-mailvagter inkl. afløsere
77 telefonvagter inkl. afløsere
73 Kontaktpersoner i Region Midtjylland
23 Kontaktpersoner i Region Nordjylland
32 Kontaktpersoner i Region Nordsjælland
67 Kontaktpersoner i Region Storkøbenhavn
76 Kontaktpersoner i Region Syd
66 Kontaktpersoner i Region Øst
Statistik over opkald til telefonvagten fra uge 1 til uge 30 i 2022:
2022: Gennemsnitligt 87 eksterne opkald pr. uge fratrukket mindst 63 overleveringsopkald
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pr. Uge.
Relatel – vi er stadig tilfredse med den ydelse, vi får fra Relatel.
Der har i en længere periode været stor udskiftning af telefonvagter, det betyder samtidig, at
der er gjort et gevaldigt indhug i den tidligere store venteliste. Det er derfor nødvendigt at
efterlyse flere telefonvagter.
Statistik over første gangshenvendelser til e-mailvagten fra uge 1 til uge 30 i 2022:
2022: janaur februar og marts; 19-27, april, maj og juni: 28–43 og Juli: 18
En vagt har forladt e-mailvagten, den tidligere faste vikar indtrådt som fast vagt. Der 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 e-mailvagt. Nogle af
de ældste e-mailvagter vil gerne rotere ud, men bliver hængende til nye er fundet.
Planlægger at arbejde med:
Næste erfaringsudvekslingsmøde er d. 3. september 2022 og afholdes som hybrid-møde
(både fysisk på hovedservicekontoret og via Zoom). Daglig ledelse har takket ja til deltagelse
for at give et indblik i deres arbejde. LIV var også inviteret, men måtte desværre takke nej.
TEU er inviteret til at deltage med informationsstand d. 24. september 2022 på AA
landsmødet i Hillerød.
Næste TEU-møde er d. 8. oktober 2022 og afholdes som hybrid-møde (både fysisk på
hovedservicekontoret og via Zoom).
Opdateret håndbog og nyhedsbrev udsendes til alle vagter 4 gange årligt.
Dato:

For
Udvalg/Delegerede:
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Bilag 17

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

17. september 2022
Økonomiudvalget

Ivan W (Formand
Ole K
Svend H

Fravær:
Andre deltagere:

Mogens B A (Forretningsfører)

Rapport for perioden:
-

Der har været afholdt to møder: 22. juni og 27. august 2022
Bugetopfølgning
Udarbejdet indstilling til Hovedservicerådet vedrørende anvendelse af årets overskud
Indstilling til Hovedservicerådet vedrørende forslag om rabat på litteratur
Ændring af taksten for kørselsgodtgørelse på baggrund af nye takster fra Skat
Gennemgang af Budget for 2023
Supplerende mundtlige bemærkninger til Rapporten til Servicekonferencen

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.
Dato: 27. august 2022

For
Ivan W
Udvalg/Delegerede:
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Bilag 18

Udvalgsrapport
til Hovedservicerådsmødet
den:
Udvalg/Internationale
Delegerede:

17.september 2022
Servicekonferenceudvalg
Lone B, Erik H, Anders R, Jørgen F-H, Adam D, Niels P,
Cathrin B, Trine RH

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

Suppleanter: Finn Sv, Betty K, Hanne Th
Daglig Ledelse: Dorte S
Viceformand: Anders R
Formand: Vibeke R

Fravær:
Andre deltagere:

Niels Erik J, Ole P

Rapport for perioden:
Afholdt møde 25.juni 2022:
-

Gennemgang af 8 indkomne Forslag til Servicekonferencen
Fordeling af forslagene til komitéerne
Gennemgang af 6 indkomne Workshops
Gennemgang af Program og Dagsorden til Servicekonferencen

-

Drøftelse af Økonomiudvalgets forslag til HSR
Fremvisning af skema til evaluering af Servicekonferencen 2022 udarbejdet af Ole P og
Niels Erik J

Afbud: Lone B, Erik H, Anders R, Adam D, Niels P, Cathrin B og Ole P
Efter HSR mødet 13.august 2022 er Dagsordenen til Servicekonferencen revideret og sendt
via Ernst U D til Mogens B A
På valg på Servicekonferencen 2022:
-

Formand for HSR
Sekretær for HSR
Kasserer for HSR
Nordisk delegeret for 4 år
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-

Nordisk delegeret for 2 år
Revisorsuppleant

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

Planlægger at arbejde med:
Næste møde:
18.november 2022 om aftenen inden Servicekonferencen
Dato: 27.august 2022

For
Vibeke R
Udvalg/Delegerede:
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Bilag 19

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

17. september 2022
Nordisk delegeret

Randi P

Fravær:
Andre deltagere:
Rapport for perioden:
I det nordiske samarbejde har vi afholdt zoommøde møde d. 29. juni. Det var mig fra Danmark
der afholdt mødet, med hjælp fra Niels AA data. Det fungerede rigtig fint.
Svend har som stedfortræder deltaget i servicekonference i Sverige og Norge.

Planlægger at arbejde med:
Der er planlagt zoommøde d. 15. september, Norge er vært.
Og ellers fortsætte det samarbejde der er nu.

Dato: 28/8 2022

For
Randi P
Udvalg/Delegerede:
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Bilag 20

Udvalgsrapport til

17/9 - 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:

Forberedelse til WSM 2022

Oktober 2022

Aktiviteter siden sidst:
Rapport sendt til WSM 2022

Planlægger at arbejde med:

Deltage på WSM 2022 i oktober.

Eventuelt:

Dato: 28/8 - 2022

For
Udvalg/Delegerede:

Tobias D.
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Bilag 21

Regionsrapport til Hovedservicerådsmøde

Lørdag d. 17/9.2022

den
For Region:
Hovedservicerådsrepræsentanter:
Carsten N – Helle H.P
Afholdte regionsmøder i
perioden:

Regionsmøde 7/5.2022 Vejle

Antal ugentlige AA-møder i
Regionen:

100

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

18%

Andre aktiviteter i regionen:
Møde for de delegeret 17/5.2022
Informationsudvalget d. 25/8.2022
Ny Formand I RegionMidt Dorte .V. Polichinel

Næste møde:
Regionsmøde i Horsens d. 10/9.2022
Eventuelt:

Dato:

17/9.2022

For
Regionen:

Carsten N
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Bilag 22

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:

17 september 2022
Nordjylland

Niels T
2
38
25%

Udvalg nedsat af regionen:

Rapport for perioden:
Da vi havde regionsmøde i januar, blev vi enige om at prøve at genopfinde regionen. Så
vi lavede en temadag om AA`s historie. Der kom 12. anden gang lavede vi en temadag i
regionsmødet om hvordan vi kom/ kommer i gang igen efter coronaen. Der kom 26.
Søndag d. 23. august havde vi med temadag om alkoholikeren og de pårørende og her
deltog 35 til temadelen og over halvdelen til det efterfølgende regionsmøde. Hvor der
blev afrapporteret fra udvalgene under HSR og der blev givet en kort beskrivelse af
servicestrukturen i AA samt fremlagt regnskab for regionen samt en forklaring på hvad
hattepengene bruges til. Det hele forgik hos en gruppe der normalt ikke deltager i
service men det fik mange til at melde sig til fremtidige opgaver ligesom der er blevet
vakt interesse for SK

Næste møde:

Dato:

For
Regionen:
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Bilag 23

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:

Nordsjælland
Lisbet G
Stig J
10. maj samt 16. august 2022
29

30 %
Informationsudvalg
Styregruppe til Landsmøde 2022
Speakerbank

Rapport for perioden:
Styregruppen har arbejdet med planlægning af Landsmøde, herunder orienteringsmøde
for hjælpere.
Der er udfærdiget program, med priser m.m., der er sendt ud med BOX-bladet og flere
kan rekvireres fra hovedkontoret.

Næste møde:

29. november 2022

Dato:

24. august 2022

For
Regionen:

Stig J
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Bilag 24

Regionsrapport til Hovedservicerådsmøde

29/08-2022

den
For Region:

Storkøbenhavn

Hovedservicerådsrepræsentanter:

Elizabeth T-C, Flemming S, suppliant Søren J

Afholdte regionsmøder i perioden:
1 siden sidste HSR møde
Antal ugentlige AA-møder i
Regionen:

Ca 120

Hvor stor en procentandel af
grupperne var repræsenteret på
10
regionsmødet:
Udvalg nedsat af regionen: LIV, Servicehåndbogen
Vores ’wing-man’/’bring en gæst’ koncept virker stadig og vi havde fuldt bord til mødet. Der er to
nye grupperepræsentanter på vej. Vi arbejder på at få flere grupperepræsentanter.
Vi diskuterede, hvor mange grupper, der er relativt til, hvor mange møder der er. Nogle grupper har
daglige møder, andre blot et ugentligt møde. Vi vil prøve at få et overblik på det, da det ikke er det
samme.
Vi søger stadig en repræsentant i TEU. Vi har beskrevet, hvad posten går ud på yderligere og har
diskuteret, hvordan vi finder en, der vil varetage denne post.
LIV – Lone B opdaterede os om, hvad der foregår, hvad de har lavet i det landsdækkende udvalg.
Karen vores lokale LIV have meldt afbud.
Mark skriver en indlæg om CPH12 arrangementerne til Box334 om
Kassereren fortalte, hvor mange penge, der er overført til AA-DK. Vi ved ikke, hvor meget, der er
indbetalt direkte til AA-DK, ergo ved vi ikke om hattepengene er som sidste år.
Vi har opdateret næstformandens opgaver i vores servicehåndbog, så den er ajour.
Vi har alle 12 delegerede til Servicekonferencen på plads og er ved at få de forskellige
forberedelsesmaterialer klargjort. Der er deleger-møde den 2. november 2022 – kl. 18.00
Andre aktiviteter i regionen:
Efterårets arbejde: hvordan kan vi udbrede kendskabet til AA økonomi og hvad hattepenge bruges
til? Det er grupper vi aldrig høre fra, der har behov for at få genopfrisket, hvordan vi sender penge
ind.
Online møder blev diskuteret. Der er møder, der er har været online, der har lukket deres
onlinetilstedeværelse. Der var to repræsentanter ved mødet fra to forskellige online grupper.
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Næste møde:
Mandag den 10. Oktober 2022 – kl. 18.00 – 21.00
Eventuel
Dato: 29/8-2022

For
Elizabeth T-C
Regionen:

Bilag 25
Ingen rapport modtaget

Bilag 26

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:

17/9/2022
Øst
Lisa R
Ilias P
1
63

24
TEU udvalg
Erfaringsudvalg
Informasionsudvalg
Strukturudvalg

Rapport for perioden:
Regionen har deltage i Stevns folkemØde og Holbæk sundshedsdag

Næste møde:

29/10/2022

Dato:

22/082022

For
Regionen:

Ilias P
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