
Et af kriterierne for at kunne stå opført på mødelisten, er at man efterlever vores 12 traditioner.  

En AA-gruppen har vedtaget et sæt skriftlige retningslinjer (bilag 1), i forbindelse med håndteringen af 

forstyrrende medlemmer. Af disse retningslinjer fremgår det, at man i sidste ende, kan vælge at ekskludere 

et forstyrrende medlem for altid. 

Som konsekvens af de vedtaget kriterier og Daglig Ledelse's opfattelse og konklusion af indholdet i min 

henvendelse af 8/11 - 2019, vil jeg gerne have et punkt på dagsorden, hvor HSR behandler Daglig ledelse's 

opfattelse og konklusion. 

Jeg mener spørgsmålet er af en for alvor karakter, til ikke at følge op på det. Jeg ønsker derfor HSR's 

behandling af spørgsmålet. 

Jeg har den opfattelse, at alle traditioner skal efterleves altid. Ingen steder i vores litteratur står der, at en 

tradition kan ophæve en anden. At en tradition har en karakter, der gør at efterlevelsen af den kan overrule 

en anden tradition. F.eks. at i spørgsmålet om forstyrrende medlemmer, så overruler tradition 1. "Vor 

fælles velfærd", tradition 3. "Den eneste betingelse er et ønske" + "bør vi ikke afvise nogen der ønsker". 

Derudover mener jeg, at der i vores program er klare retningslinjer i forhold til hvordan vi skal agere. 

Daglig Ledelse konkluderede i deres svar på min henvendelse:  

"ingen er forment adgang til gruppens møder. Tværtimod har gruppesamvittigheden formuleret nogle klare 

regler for, hvad man gør, hvis gruppens velfærd er truet." 

I min optik er det ganske enkelt noget sludder Daglig Ledelse skriver og jeg begriber det ikke, når det står 

sort på hvidt i gruppens guide;  

"Tredje gang det bliver nødvendigt er der tale om en permanent bortvisning fra 

gruppen." 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mail fra Daglig Ledelse til Mick A 

 

Hej Mick 

 

Daglig Ledelse har drøftet din henvendelse fra den 08.11.19 om at fjerne gruppen ’Mænd med Mænd’ fra 

Mødelisten i AA Danmark grundet deres vedtagelse af dokumentet  ’Retningslinjer vedrørende uønsket 

opførsel i gruppen’. 

Det er Gruppesamvittigheden der bestemmer i en gruppe. I dette tilfælde kan vi ikke se, at 3. Tradition er 

overtrådt: ingen er forment adgang til gruppens møder. Tværtimod har gruppesamvittigheden formuleret 

nogle klare regler for, hvad man gør, hvis gruppens velfærd er truet. 

 

NB: Denne mail er sendt cc til Mødelisten i AA Danmark 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mail fra Mødelisten til Daglig Ledelse den 10.10.19                   Hvidovre d.  10. november 2019  

Til Daglig Ledelse, 

Mødeliste gruppen har modtaget en anmodning fra Mick A. om at fjerne 

gruppen ”Mænd med mænd” fra mødelisten. Vi har mødelistegruppen 

vurderet, at videresende problematikken til Daglig Ledelse, og har bedt Mick 

henvende sig videre der til. 

Jeg har vedhæftet det omtalte dokument fra gruppen 

Nedenstående ses vore mail-korrespondance med Mick: 

Hej Mick, 

Vi har I mødelistegruppen holdt et hurtigt telefonmøde. Der var enighed om at videresende 

problematikken til Daglig ledelse. Da vi ikke har kunnet kontakte grupperepræsentanten Anders har vi valgt 

at bibeholde gruppen på mødelisten indtil Daglig Ledelse evt. HSR har taget stilling i sagen. Så har du 

yderligere i sagen bedes du henvende dig til Ernst aa@anonyme-alkoholikere.dk  

 

    KH Niels i AA-data 

AA-Gruppen Mænd med Mænd 
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BILAG 1 

Retningslinier vedrørende uønsket opførsel i gruppen 

I AA-gruppen Mænd med Mænd er alle AA’s traditioner vigtige. Gruppen har dog valgt især at lægge vægt 

på 1. og 5. tradition, som lyder: 

1. Tradition: 

Vor fælles velfærd bør komme først, personlig helbredelse afhænger af sammenholdet i AA. 

5. Tradition: 

Hver gruppe har kun et hovedformål – at bringe budskabet videre til alkoholikeren, som 

stadig lider. 

Uønsket opførsel 

Opførsel som truer disse traditioner er uønsket i gruppen i alle sammenhænge (til selve 

mødet, før og efter mødet, online, tlf mm.). Det er som hovedregel tale om den samme type 

opførsel, som ikke tolereres andre steder i samfundet og skal, for gruppens bedste, hellere 

ikke tolereres i Mænd med Mænd. 

Det gælder følgende typer opførsel: 

• Vold 

• Trusler 

• Chikane og mobning 

• Grov forstyrrende adfærd 

• Tyveri 

Konflikthåndtering 

Der er “højt til loftet” i AA og det gælder også i Mænd med Mænd. Gruppen vil som regel 

forsøge at løse problemer vedrørende uønsket opførsel uden at gribe til sanktioner. Gruppen 

griber kun til sanktioner når den eller de involverede personer ikke lader til at forstå hvordan man opfører 

sig i gruppen. 

“Denne store barmhjertighed betyder ikke, at vi ikke kan udelukke dem som 

forstyrrer møderne eller bringer gruppens evne til at fungere i fare. 



Denne type personer kan blive bedt om at dæmpe sig eller gå et andet sted 

hen og komme tilbage når de bedre evner at deltage.” 

(Brev fra Bill W 1969) 

Akutte situationer 

Ved akut opstået situationer er det gruppens sekretær som tager stilling til hvad der gøres. 

Sekretæren kan f.eks. bede en person om at forlade mødet. Sekretæren har gruppens fulde 

opbakning og hans anvisninger skal altid følges. 

 

Fortsættes / vend 

 

Sekretæren eller andre medlemmer fra gruppen kan i øvrigt altid tilkalde ordensmagten, hvis 

situationen er tilpas akut og kalder på dette. Hvad angår straffeloven gælder nøjagtig de 

samme love i AA som uden for AA. 

Sanktionering 

Ligesom det er sekretærens opgave at gribe ind over for uønsket opførsel i gruppen, tilfalder 

det også sekretæren, i værste fald, at gribe til sanktioner over for vedkommende person eller 

personer. Eventuel sanktionering sker altid i samråd med de andre der er valgt til poster i 

gruppen, men sekretæren har altid det sidste ord. 

Ved uønsket opførsel vil den eller de involverede personer typisk blive bedt om at forlade mødet. Dernæst 

vil sekretæren finde ud af hvad der helt præcist er sket. Sekretæren kan nu vælge at sanktionere, hvis det 

skønnes som værende det bedste for gruppen. 

Gruppen har en tre trins model i forhold til sanktionering ved uønsket opførsel. 

● Første gang det skønnes nødvendigt med sanktioner overfor en person, er der 

tale om 3 måneders karantæne fra gruppen. 

● Anden gang er der tale om 6 måneders karantæne fra gruppen. 

● Tredje gang det bliver nødvendigt er der tale om en permanent bortvisning fra 

gruppen. Beslutningen om permanent bortvisning skal dog stadfæstes af GSM 



før den er endelig. 

Ved brug af sanktionering informeres gruppen af sekretæren på det førstkommende møde. 

Karantæne og bortvisning gælder for samtlige af gruppens aktiviteter. 

AA gruppen Mænd med Mænd / den 3. oktober 2019 

 

 

 

 


