
 

 

Til Hovedservicerådet. 

På sit møde den 29. august 2020 besluttede Hovedservicerådet at 

”Servicehåndbogsarbejdsgruppen til næste Hovedservicerådsmøde fremkommer med 

oplæg, der eventuelt kan udmunde i en workshop på næste års Servicekonference”. 

Servicehåndbogsarbejdsgruppen har undersøgt forskelligt i forbindelse med tidligere 

erfaringer med mailgrupper, der jo - bortset fra skærmbilledet og den direkte 

kommunikation - på mange måder har fælles træk med ”Zoom-møder” eller lignende: 

• Hæftet ”AA-gruppen - hvor alting starter” 

• Vejledning-vedrørende Grupper på elektroniske medier på AA-Danmarks Mødeliste 

• Guidelines, Internet 

• Integrering af Internetmøder… Oplæg og uddrag af referat fra 

Hovedservicerådsmødet den 20. marts 2010  

• Mødelister 

Et af spørgsmålene ved de tidligere drøftelser om, hvordan Møder på Internettet kan 

integreres i strukturen, har været definitionen af ”at mødes”, for at der er tale om en AA-

Gruppe. 

Det er klart at i hæftet AA-gruppen er det ”at mødes” noget der foregår fysisk, men 

sidenhen er Internettet jo opstået og der sker en mængde udveksling af synspunkter på 

Internettet, som mange kaldes ”at mødes på nettet”. 

Allerede i 1997 fremgår det af AA Danmarks Mødeliste, at der omtales AA-Grupper og et 

særskilt afsnit med ”Møder på Internettet”. 

Som det fremgår af ”Guidelines for Internet” er løsningen i USA/Canada også, at der 

omtales ”Møder på Internettet”. 

På denne baggrund finder Servicehåndbogsarbejdsgruppen, at Internet- og Videomøder 

allerede er integreret i servicestrukturen, på linje med fysiske møder. 

AA-grupper har en række funktioner, mens møder alene er erfaringsudveksling / 

oplysning.  

Hvis der med integrering tænkes på deltagelse på Servicekonferencer, så er det 

Regionerne, der udpeger delegerede på baggrund af repræsentanter fra AA-grupperne, 

men der er ingen Grupper, der direkte deltager. 

Internet- og Videomøder har jo i deres opbygning mulighed for at have medlemmer på 

tværs af landet og på tværs af jordkloden. 

Arbejdsgruppen finder, at der for tiden ingen mulighed er far at tilknytte et Internet- eller 

Videomøde til en Region. Mange deltagere i Internet- og Videomøder har også tilknytning 

til en fysisk AA-gruppe, og kan ad denne vej deltage i hele servicestrukturen, i lighed med 

alle andre medlemmer. 

Servicehåndbogsarbejdsgruppen indstiller, at der fortsættes uændret med et afsnit på 

Mødelisterne, der hedder ”Møder på Internettet”. 

Til yderligere oplysning vedlægges notat vedrørende Internet- og Videomøder. 

Hammel, den 5. december 2020 

Servicehåndbogsarbejdsgruppen 


