Hovedservicerådsmøde lørdag den 13. juni 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.

Orientering om økonomi ved Mogens B A (mundtlig)

7.

Revideret Kalender 2020 -2021 (bilag 2a)

8.

Afholdelse af Servicekonferencen 2021(bilag 2b)

9.

Ansøgning om Landsmøde 2022 (Region Øst) (bilag 2c)

10.

Servicehåndbogsarbejdsgruppens fremtid (bilag 3a) (vedlagt)

11.

Indstilling fra Økonomiudvalget ang. lydfiler (bilag 3b)

12.

Hvem står for at opdatere og vedligeholde de Internationale Mødelister (bilag 4)

13.

Forslag angående start på Hovedservicerådsmøder (Mick A) (bilag 5a)

14.

Forslag angående AA Danmarks Mødeliste (Mick A) (bilag 5b)

15.

Henvendelse ang. fjernelse af gruppe fra Mødelisten (Mick A) (bilag 6) (vedlagt)

16.

Forslag ang. Arkivering (Anne Maj R) (bilag 7)

17.

Anmodning om indtrædelse i LIv fra Tina M K (bilag 8) (vedlagt)

18.

Ansøgning vedr. suppleant for Int. Del. fra Asger J (bilag 9a)(vedlagt)

19.

Ansøgning vedr. suppleant for Int. Del. fra Svend H (bilag 9b) (vedlagt)

20.

Ansøgning vedr. posten som Nord. Del. fra Morten R (bilag10) (vedlagt)

21.

Orientering om tilmeldinger til Servicekonferencen 2020

22.

Rapporter fra udvalg med videre:
a. Box 334 udvalget (bilag 11)
b. Arbejdsgruppe vedrørende ny Hjemmeside (bilag 12)
c. Landsdækkende Informationsudvalg – Liv (bilag 13a og bilag 13b) (vedlagt)
d. Servicehåndbogsarbejdsgruppen (bilag 15)
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e. Telefon og E-mail – TEU Udvalget (bilag 16)
f. Økonomiudvalget (bilag 17)
g. Servicekonferenceudvalget (bilag 18)
h. Nordiske delegerede (bilag 19)
i.

23.

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)

24 Eventuelt
25 Oplæsning af Ansvarlighedserklæringen og vi slutter med Sindsrobønnen

Hovedservicerådets mødedatoer:

Uge

Sidste frist for rapporter
og forslag til møderne

2020:

29. august (med udvalgsdeltagelse)

35

8. august

7. november

45

17. oktober

Servicekonference 2020 10. - 11. oktober:
Tilmelding og betaling

36

1. september 2020

Dagsorden for Hovedservicerådsmødet den 13. juni 2020 Side 2 af 41

Bilag 1

Rapport fra Daglig Ledelse til Hovedservicerådsmødet
d. 13. juni 2020
Rapporten til det aflyste møde den 28.03.20:
Daglig Ledelse har holdt møder d. 3. februar og d. 2. marts.
D. 3. februar blev det oplyst, at Ole K har trukket sig som International Delegeret p.g.a.
sygdom. D.v.s. at dén suppleant, der vælges til Servicekonferencen, træder i hans sted det
følgende år.
Vi drøftede afviklingen af dagsordenen på HSR-møderne: Det bør tilstræbes, at vi holder os
til indholdet af de enkelte punkter på dagsordenen, og at punktet ”eventuelt” alene omhandler
meddelelser og forespørgsler.
På det efterfølgende Kontormøde fik vi oplyst, at der kigges på et nyt regnskabssystem, der
kan integreres med Bogsalget. Kontoret kan bruge flere frivillige, især til Bogsalget.
D. 2. marts fik vi besøg af Rasmus, som tilbyder en anderledes og billigere løsning på
opgaven med at optage indlæsning af ”Store Bog”. Han vender tilbage med et skriftligt
oplæg. I dén forbindelse efterlyser vi flere oplæsere; optagelserne påtænkes at foregå på
Hovedservicekontoret.
På dette møde har vi et punkt om Udvalgs referater i Arkiv; det følger af en drøftelse af
emnet på Kontormødet i februar, samt på mail mellem medlemmerne af Daglig Ledelse. Vi vil
også gerne høre Udvalgsrepræsentanternes mening.
Vi har haft en henvendelse fra 2 personer, som har udviklet en app, som bl.a. hjælper med
mødesøgning. AA kan ikke henvise til app´en uden at bryde flere af vores traditioner, så vi
takker pænt nej.
Desuden har vi fået en henvendelse om det problematiske i en tekst i ”At leve ædru”, hvor
det anbefales at holde drikketrangen nede ved hjælp af noget sødt. Vi svarer den
pågældende, at det er en oversat original tekst, som AA i Danmark ikke kan ændre i.
På dette møde uddeles der Struktur- og Servicehåndbøger til Regionernes delegerede til
Servicekonferencen; så gør plads i rygsækken –
Fra kontorets personalemøde har vi fået oplyst, at et behandlingssted uddeler USB- sticks
med ”Store Bog”. Dét har de ikke rettighederne til. Men da idéen er god, og også har været
fremme i AA, har Daglig Ledelse godkendt, at vi selv sætter en produktion i gang.
En PR-ansvarlig har gjort os opmærksom på en dokumentarfilm, som blandt meget andet
handler om alkoholisme. Uanset hvor sympatisk og vedkommende filmen måtte være, finder
Daglig Ledelse ikke, at AA skal involvere sig i at anbefale den. (Igen med henvisning til
Traditionerne).
På vegne af Daglig Ledelse
Dorte S
Viceformand
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Og så kom Coronaen så mødet blev aflyst.
Rettelser til 2 af punkterne:
Punktet ’Udvalgs referater i Arkiv’ er udsat til møde med deltagelse af
udvalgsrepræsentanter inden Servicekonferencen i oktober
Der uddeles – naturligvis - ikke materiale til Servicekonferencen på mødet den
13. juni
Med hensyn til Daglig Ledelses ageren omkring udbruddet af Corona pandemien henvises til
den udsendte orientering samt Servicenyt i april måned.

Rapporten til Hovedservicerådsmødet den 13. juni for perioden efter den
28.marts
Vi har holdt et enkelt møde onsdag den 13. maj. Her besluttede vi at udsætte
Hovedservicerådsmødet til den 13. juni for at give alle mulighed for at deltage.
Det påtænkte regnskabssystem er opgivet på grund af tekniske vanskeligheder.
Vi får hjælp af tidligere sekretær i Hovedservicerådet til at indføre et nyt system.
Der bliver annonceret i Box bladet efter ny leder af bogsalget. Indtil videre er der
ro på med Jacky S som leder.
Oversættelsen af Koncepterne er godkendt fra General Service Office (GSO).
Produktionen går i gang med et trykke dem.
Det planlagte, udvidede Hovedservicerådsmøde i oktober er aflyst. Datoer for
2020/ 2021 er et punkt på Dagsordenen i dag.
En henvendelse fra Jyllandsposten vedrørende vores ageren i forbindelse med
Corona pandemien blev henvist til Vores Hjemmeside.
TV2 Lorrys Hjemmeside har omtalt vore Internet møder. Primus motor her har
vist stor interesse for – og indsigt i - Anonyme Alkoholikere. Vi har bedt LiV’s Formand om at
tage kontakt til hende med henblik på, om hun kunne være et emne som Ikke-alkoholiker i
Hovedservicerådet.
Der her været en forespørgsel fra et medlem i San Fransisco om samarbejdet
med (/hjælpen til) Grønland. Mogens B A har taget kontakt til vedkommende og redegjort for
forløbet.
En henvendelse fra tidligere Nordisk og International Delegeret vedrørende
dokumentarfilm fra Sverige er videresendt til Hjemmesideudvalget.
Region Nord har som bekendt fået tilladelse til om nødvendigt at flytte
Landsmødet til oktober. Vi har fået ansøgning fra Region Øst om afholdelse af Landsmødet i
2022.
General Service Office har meddelt os og de Internationale Delegerede, at World
Service Meeting i år er aflyst.
På vegne af Daglig Ledelse
Charlotte T
Formand
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Bilag 2a

Revideret Kalender 2020- 2021
Kendte
datoer
2020
6. juni
1. juli

HSR-møde
(SK 2020) Ansøgninger til kasserer, revisor,
revisorsuppl.

Forslag til ny kalender 2020-2021
ændring
ok

afholdes 13. juni 2020

sept.
okt.
okt.
nov.
dec.
okt.

Landsmøde i Nordjylland
udvidet HSR-møde
Servicekonference 2020
HSR-møde
HSR-møde
Forslag til SK 2021

ændring
ok
ok
ok
ændres

frist bibeholdes 1. juli 2020
afholdes 29. aug. 2020 med
udvalgsdeltagelse
afgørelsen om evt. ændring er Region
Nords
udsættes til primo 2021
afholdes 10. og 11. oktober 2020
afholdes 7. november 2020
mødet udgår
afhængig af fastsættelse af næste SK

jan
jan
marts
marts

Ansøgninger og rapporter til SK 2021
Endelig Dagsorden SK 2021
Offentliggørelse af Regnskab 2020
Tilmelding til SK 2021

ændres
ændres
ok
ændres

i forhold til dato for SK 2021 afholdelse
i forhold til dato for SK 2021 afholdelse
7. marts 2021
i forhold til dato for SK 2021 afholdelse

29. aug.
18.- 19.
03.- 04.
10.- 11.
7.
5.
11.
2021
3.
17.
7.
7.

Begivenhed/Aktivitet

1.-30. april

ok

HSR-møde

Afholdelse af SK 2021

ok

alternativ
1
alternativ
2
alternativ
3

SK 2021 afholdes som normalt i april 2021
SK 2021 annulleres, næste SK afholdes i
april 2022
SK 2021 afholdes i oktober 2021
(nyskabelse)

Bilag 2b

Supplerende oplysning til Servicekonference 2020
Dagsordenens Punkt 25
Fastsættelse af næste års Servicekonference.
Hovedservicerådet har undersøgt mulighederne for en fastsættelse af tidspunkt, som
følge af den ekstraordinære situation opstået af Corona19.
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Året 2020 er et år, som har vendt op og ned på et normalt år set i relation til en del af det
årlige servicearbejde i AA Danmark. Som bekendt har det betydet en udsættelse af
afvikling af vor Servicekonference 2020 to gange fra april måned til maj og endelig til
oktober 2020Der kan opstilles nogle alternativer:
Alternativ 1.

Afholdelse af Servicekonference 2021 finder sted i april 2021 som normalt:
Konsekvenser: Tidsfrister for forslag/workshops og ansøgninger kan ikke overholdes
uden
SK2020 bemyndiger HSR til at forkorte tidsfrister.
Alternativ 2.
Afholdelse af Servicekonference 2021 annulleres.
Dette betyder i praksis, at der vil gå en periode på 18 måneder mellem SK 2020 og 2021,
svarende til den periode vi lige har været igennem mellem SK2019 og SK2020.
Konsekvens:
Tidsmæssig forlængelse for mulig vedtagelse af forslag om ændringer i Fællesskabet aktiviteter
Alternativ 3
Servicekonferencen 2021 afholdes i oktober 2021
Dette kunne være starten på en fremtidig ændring i AA Danmark med afvikling af Servicekonferencer
om efteråret i stedet for om foråret.
Konsekvens:
1. lettere muligheder for fastsættelse af datoer, da efteråret har færre helligdage at tage i
betragtning
2. Større mulighed for at diskutere budgetter frem for regnskaber. (Fremtiden frem for fortid)
3. Ændringen og tilhørende tidsfrister skal vedtages på først mulige Servicekonference.

Servicekonferencen 2020 bedes tilkendegive hvilket alternativ den foretrækker at
Hovedservicerådet skal arbejde ud fra.
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Bilag 2c
Hovedservicerådet
Thorsgade 59, 3.
2200 Købennnhavn N

7. marts 2020

Landsmøde 2022

På vegne af regionen vil jeg anmode om, at afholdelse af Landsmødet i
september 2022 varetages af Region Øst.
Vi undersøger i øjeblikket forskellige lokaliteter, hvor vi er opmærksom på, at
tilgængelighed, overnatningsmuligheder og forplejning tages med i betragtning.
Målet er, at stedet for afholdelse af landsmøde 2022 kan annonceres, når
Landsmøde 2021 afsluttes.

Med venlig hilsen
Jørgen Bohlbro
Formand Region Øst

Bilag 3a
(vedlagt)
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Bilag 3b
Indstilling fra Økonomiudvalget vedrørende priser for restlager af CD’er og fremtidige
lydfiler.

Økonomiudvalget drøftede den 16. maj 2020 priser for ovennævnte og nåede frem til
nedenstående priser.
Det bør undersøges, hvad det koster at indkøbe Stick, så filerne kan leveres på den måde.
Ved beregningen er nye lydfiler sat til 80% af prisen på trykte bøger, afrundet til hele 10.
Priserne for CD’er, der kun kan leveres uden boks, er fastsat til 50%. CD’er er ved at blive
udfaset, så derfor drejer det sig om at komme af med det restlager, der er. Dette salg vil
næppe påvirke salget af lydfiler.
Priserne er forudsat, at AA Danmark fra AA World Service har godkendelse til at udgive
litteratur på elektroniske medier. Forretningsføreren er ved at undersøge, om
godkendelserne gælder.

Forslag til priser incl.
moms

12 trin og 12 traditioner, mp3
AA's historie i Danmark, mp3
Anonyme Alkoholikere, mp3
At leve ædru, mp3
Kom til at tro, mp3
Som Bill ser på det, mp3
Til daglig eftertanke, mp3
Tolv trin og tolv traditioner, mp3
gamle udgave

Danske lydbøger (CD'er)
restpris incl. moms
lager
delvist nuværende
86
100
88
60
46
175
46
100
79
100
79
110
89
120
58

100

Trykte bøger

CD’er

lydfiler*

pris incl. moms

restsalg

nye varer

125
70
195
125
125
125
140

50
50
100
50
50
50
50

100
60
160
100
100
100
120

60**

50

60

** udsolgt

* eventuelt med Stick

For Økonomiudvalget
Svend H
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Bilag 4
Forslag:
At de internationale delegerede får tilpasset deres arbejdsbeskrivelse til også at
indeholde at rette henvendelse til internationale mødelister og websites for at holde
dem opdateret med de danske mødeaktiviteter.
Begrundelse:
For at hjælpe den lidende alkoholiker der kommer på besøg i Danmark.
//Tobias
Daglig Ledelse har indhentet nedenstående fra folkene på Mødelisten for at belyse
ovenstående forslag:
Til HSR
AA’ere på farten
Når en AA’er besøger et andet land kan det beskues fra to vinkler.
a. Vedkommende er gæst i Danmark
b. En dansk AA’er skal til udlandet
Ad a)
Vil en besøgende i Danmark finde danske møder, er der følgende muligheder
Finde AA Danmarks hjemmeside ved hjælp af Google. På hjemmeside er et afsnit på
engelsk der bl.a. viser hvor og hvornår man kan gå til engelsksprogede møder i Danmark.
Den danske hjemmeside er nævnt med links på aa.org’s internationale mødeliste.
https://www.aa.org/pages/en_US/find-local-aa/world/1
Den dækker hele verden og de fleste AA-hjemmesider i verden henviser til denne liste. Listen
er så opdateret som de enkelte lande gør den til.
På den danske hjemmeside oplyses også på engelsk, hvor man finder møder generelt i DK,
hvor man kan henvende sig for at få yderligere information telefonnumre – mail m.m.
Telefon og E-mailvagten (TEU) hjælper årligt mange danske AA’ere der skal til udlandet. Det
kan kræve erfaring at anvende nogle udenlandske mødelister.
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Ad b)
På den danske hjemmeside kan man slå op på aa.org’s internationale mødeliste, og på
den europæiske oversigt over engelsksprogede møder i udlandet, samt onlinemøder på
engelsk:
https://alcoholics-anonymous.eu/
Der findes et utal af mødelister verden over. Som dansker, der skal til udlandet, er det mest
sikre at søge information på den engelsksprogede del af det pågældende lands hjemmeside.
Den største svaghed ved den nuværende form for mødelister, er manglende vedligeholdelse,
og links der ikke virker. I Danmark opdateres mødelisten mindst to gange i døgnet og vi har
midlertidige ændringer på møderne (opdateres 24/7) som en af de få i verden.
Danmark er pt ikke repræsenteret på listen over engelsksprogede møder, i det vi ikke mere
har en repræsentant i CER
Telefon og E-mailvagten (TEU) hjælper årligt mange AA’ere der besøger Danmark.
Vi vil ikke tage stilling til arbejdsbeskrivelsen for internationale delegerede. For nuværende
bliver vi gjort opmærksom af brugerne hvis det er fejl og mangler og det rækker.
På mødelistearbejdsgruppedirektionens vegne
Niels E. J. i data
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Bilag 5a
Forslag til HSR
Efter præsentationsrunden, oplæses 2. tradition af formanden, efterfulgt af fælles fremsigelse
af "Din vilje ske, ikke vores." Jeg foreslår traditionen tilpasses HSR:
"Når det drejer sig om HSR's anliggender, er der kun en autoritet - en kærlig Gud - som han
udtrykker sig i vor gruppesamvittighed. Vi er kun betroede tjenere, vi bestemmer ikke".
"Din vilje ske - ikke vores."
Motivationen/begrundelsen:
Min oplevelse af "servicemøder" i AA er, at man, mig selv inklusiv, glemmer 2. tradition, med
det resultat, at der sidder x antal ego'er kun med deres egen vilje og egne holdninger, at
rådføre sig med, da ingen op til mødet, har søgt en bevidst kontakt til en højere åndelig
"instans".
Det har givet mig tanken om, at stille forslag om, at indføre dette forslag i de grupper jeg
kommer i, og i forlængelse heraf, tænkte jeg på HSR og tænkte, at det også var mere end
oplagt her.
Selvom jeg vil rose HSR-medlemmerne, for at være langt bedre til at agere med åbenhed,
besindelse, færre karakterdefekte i spil generelt, mener jeg at vi kan blive endnu bedre til at
imødekomme vores eneste autoritet's vilje, istedet for vore egne, og jeg tror bl.a. det vil
kunne komme til at afspejle sig i færre afstemninger.

Bilag 5b
I forlængelse af, at der er vedtaget et sæt kriterier, der skal være opfyldt for at komme på AADanmarks mødelisten, stiller jeg følgende forslag:
"Når man, via AA-Danmarks hjemmeside, tilmelder en ny gruppe, så skal tilmelderen
fremvises kriterierne og afkrydse "accept" til at ville efterleve kriterierne, så længe gruppen er
opført på mødelisten."
Gruppen har stadigvæk deres suverænitet, når det kommer til forhold der kun vedrører
gruppen selv. (Jeg formoder alle kriterier der skal efterleves for at kunne stå på mødelisten,
er kriterier der vedrører andre grupper eller AA som helhed?)
Så at bede den enkelte gruppe, med et kryds i en kasse, bekræfte deres accept, af
beslutningen om at de skal efterleve kriterierne, for at kunne stå på mødelisten, er i sig selv
et væsentlig mindre forlangende, end selve kriterierne.
Daglig Ledelse sørger for at kriterierne medfølger som bilag.
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Bilag 6
(vedlagt)

Bilag 7
Forslag til Hovedservicerådet den 28. Marts 2020
Jeg vi foreslå at HSR beslutter at tidligere Servicehåndbøger og Strukturhåndbøger
arkiveres digitalt, tilgængeligt for alle på hjemmesiden. Som det er nu findes alle
tidligere udgaver kun på Hovedkontoret og kun i papirsudgave.
Det vil lette arbejdet når man forsøger at skaffe sig overblik i forbindelse med
servicearbejde.
Jeg formodet det vil være nemt og med meget lille omkostning at praktisere.
Anne Maj R

Hvidovre d. 10.marts 2020

Til HSR
På en forespørgelse mht. opbevaring og download af struktur -og servicehåndbøger.
Hjemmesiden altid den nyeste strukturhåndbog og nyeste servicehåndbog til download. De
er klart de filer der fylder mest på hjemmesiden
Hvis der på hjemmesiden, skal ligge disse bøger- adskillige år tilbage - vil de fylde lige så
meget som resten af hjemmesiden. Det vil sænke hastigheden på hele hjemmesiden
betydeligt og vil derfor være helt uforsvarligt.
Når man ser på trafikken på hjemmesiden, er der meget, meget lidt på de eksisterende
håndbøger, og vi har aldrig haft en lignende forespørgelse.
Vi har vores digitale arkiv liggende på serveren i et særskilt område, så det ikke påvirker
hastigheden på hjemmesiden. Jeg vil mene, det må være en arkivaropgave at betjene
brugere med disse ting.
Hvis servicekontoret vil have disse digitale håndbøger liggende til udlevering, så kan man
have dem på en ekstern harddisk (USB-nøgle) og sende dem via mail til de brugere, der
måtte ønske det.
På vegne af AA-data
Niels
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Bilag 8
Vedlagt
Bilag 9a
Vedlagt
Anonyme Alkoholikere

Bilag 9b

i Danmark

Vedlagt
Bilag 10
Vedlagt

Bilag 11

Udvalgsrapport til
Hovedservicerådsmøde den
For Udvalg

D. 28. marts 2020

Box334-uddvalget

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

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

Afbud:

Kirsten L.

Øvrige deltagere:
Igangværende aktiviteter:

Forventes afsluttet:

Indsamling af bladstof
Opbygning af billede-database

Aldrig
Aldrig

Aktiviteter siden sidst:

Sædvanlige redaktions–og pakkemøder afholdt.
Februar-nummeret er redigeret færdigt. Opsat af Annemette Ø. Trykt og
udsendt. 1. februar 2020
Planlægger at arbejde med:
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Sædvanlige redaktions–og pakkemøder afholdes:
 Redaktionsmøde: lørdag d.7. marts 2020 kl.: 11:00 på servicekontoret
 Pakkemøde: onsdag d. 1. april 2020 kl.: 13:30 på servicekontoret
 Redaktionsmøde: lørdag d. 5. maj 2020 kl.: 11:00 på servicekontoret

Eventuelt:

Dato: 28. februar 2020

For
Udvalg/Delegerede:

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

Niels J.

D. 5.juni 2020

Box334-uddvalget
Preben H. H. (formand), Niels J. (næstformand),
Kirsten L., Ole P., Carl Martin C., Annemette Ø. og
Mick A.

Afbud:
Øvrige deltagere:
Igangværende aktiviteter:

Forventes afsluttet:

Indsamling af bladstof
Opbygning af billede-database
Opbygning af idébank

Aldrig
Aldrig
Aldrig

Aktiviteter siden sidst:

Sædvanlige redaktions–og pakkemøder afholdt.
Juni-nummeret 2020 er redigeret færdigt. Opsættes af Kirsten L.
og Annemette Ø. Trykkes og udsendes ca. 1.juni 2020
Planlægger at arbejde med:
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Sædvanlige redaktions–og pakkemøder afholdes:
 Pakkemøde onsdag d 27.maj 2020 på Servicekontoret
 Redaktionsmøde lørdag d. 4.juli 2020 på Servicekontoret
 Pakkemøde onsdag d.29. juli 2020 på Servicekontoret
Eventuelt:
Udvalgets sidste redaktionsmøde blev afhold via Zoom med stor succes. Der var enighed om at
det var en god erstatning, men at det dog ikke kunne fuldt erstatte det fysiske udvalgsmøde. En
luftkrammer er en tynd kop te.
Dato: 5.maj 2020

For
Udvalg/Delegerede:

Niels J.

Bilag 12

Udvalgsrapport til

28. marts 2020
Hovedservicerådsmøde den
For
WEB/hjemmeside arbejdsgruppen
Udvalg/Internationale
Delegerede:
Godkendte
Udvalgsmedlemmer
(der skal stadig sendes
anmodning om
indtrædelse særskilt):

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

Afbud:
Lisbeth L
Øvrige deltagere:
Tina M (på Skype)
Igangværende aktiviteter:

Forventes afsluttet:

Der blev afholdt 5. møde i arbejdsgruppen den 20.2.20 i
Thorsgade. Næste møde afholdes 2.4.20 kl. 16 samme sted.
Forinden arbejder Ane, Tina og Allan (designudvikler) med
diverse arbejdsopgaver, og Udvalget orienteres løbende.
Aktiviteter siden sidst:
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Tina M har sendt ansøgning på skema om optagelse i arbejdsgruppen. Udvalget indstiller
kraftigt, at Tina optages.
Arbejdsgruppen har på de 2 sidste møde bl.a. arbejdet med brain-storming af de 3
hovedmenuers/”kassers” indhold, der skal danne grundlaget for den nye hjemmesides forside.
Der er mange gengangere fra nuv. hjemmeside, men også nye tiltag
Planlægger at arbejde med:
Færdiggøre designet.
Tilpasse hjemmesidens arkitektur og menuer til det nye design
Skrive nye tekster, tilrette gamle
Producere lydklip/videoer/billeder/grafik
Udarbejde søgeordsanalyse

Eventuelt:
Gruppen ønsker at præsentere HSR’s medlemmer for det foreløbige arbejde og har flg.
datoforslag til dette:
2./3. maj (på Servicekonferencen, evt. ½ time, mens der arbejdes i komitéerne?)
6. juni på HSR-møde
På det udvidede HSR-møde i efteråret, hvortil Ane og Tina kan inviteres.
Peter T
Dato: 28. februar 2020
For
Udvalg/Delegerede:
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Udvalgsrapport til

13. juni 2020
Hovedservicerådsmøde den
For
WEB/hjemmeside arbejdsgruppen
Udvalg/Internationale
Delegerede:
Godkendte
Udvalgsmedlemmer
(der skal stadig sendes
anmodning om
indtrædelse særskilt):

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

Afbud:
Lisbeth L
Øvrige deltagere:
Tina M (på Skype)
Igangværende aktiviteter:

Forventes afsluttet:

På baggrund af møder i WEB/hjemmeside arbejdsgruppen
har vi udarbejdet et sæt oversigtssider, som danner grundlag
for udarbejdelsen af et færdigt design. Det er Anes kollega,
Allan (grafisk designer), som udarbejder designet, som vi i
webgruppen efterfølgende programmerer til en Wordpressskabelon. Det bliver lagt på en udviklingsserver/testmiljø, og
efter godkendelse/nærmere aftale med HSR og andre
relevante udvalg bliver det sat live.

Vi forventer, at designet er klar
i løbet af sommeren.
Tidshorisonten bliver påvirket
af mange faktorer, især tid til
rådighed i webgruppen og hos
den grafiske deigner, men det
ser optimistisk ud at have det
klar til godkendelse efter
sommerferien.

Aktiviteter siden sidst:
Samkørende med arbejdet med oversigtssider og planlægning af indhold på de forskellige
sider, har vi udarbejdet en søgeordsanalyse, der viser, hvad folk søger på, når de vil finde AA’s
hjemmeside. Denne søgeordsanalyse bruger vi i arbejdet med at SEO-optimere hjemmesiden,
så flest mulige AA’ere/lidende alkoholikere/professionelle osv. kan finde præcis det indhold, de
søger efter på Google.
Vi er også i gang med at tilpasse hjemmesidens arkitektur og menuer til det nye design.
Eksisterende indhold skal bevares/omskrives/placeres på en naturlig og lettilgængelig
placering, og indhold, vi mangler i dag, skal konstrueres. Det kræver overblik, som vi er ved at
skabe.
Planlægger at arbejde med:
Færdiggøre designet.
Tilpasse hjemmesidens arkitektur og menuer til det nye design
Skrive nye tekster, tilrette gamle
Producere lydklip/videoer/billeder/grafik
Udarbejde søgeordsanalyse
Opsætte Google Search Console og evt. andre værktøjer til monitoring af, hvordan
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hjemmesiden klarer sig.
Analysere besøg på hjemmesiden og oprette målpunkter for, hvordan vi lykkes med at få
målgrupperne i tale.

Eventuelt:
Gruppen ønsker at præsentere HSR’s medlemmer for det foreløbige arbejde og har flg.
datoforslag til dette:
På det udvidede HSR-møde i efteråret, hvortil Ane og Tina kan inviteres.
Dato: 24. juni 2020

For
Udvalg/Delegerede:

Ane S.

Bilag 13a og Bilag 13b
Vedlagt
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Bilag 15

Udvalgsrapport til

28-03-20
Hovedservicerådsmøde den
For Udvalg/Internationale
Servicehåndbogsarbejdsgruppen
Delegerede:
Godkendte
Udvalgsmedlemmer
(der skal stadig sendes
anmodning om indtrædelse
særskilt):

Stig J Formand og Hovedservicerådsrepræsentant.
Svend H
Peter K
Susanne H.
Keld F sekretær.

Afbud:
Øvrige deltagere:
Igangværende aktiviteter:

Forventes afsluttet:

Aktiviteter siden sidst:
Der er ikke afholdt møde i Servicehåndbogsarbejdsgruppen siden sidst indsendte
rapport.

Planlægger at arbejde med:
Vi planlægger, på vores næste møde d. 17. maj 2020, at arbejde med ændringer og
opdatering af Servicehåndbogen og Strukturhåndbogen, i henhold til de beslutningergodkendelser etc. der fremkommer efter Servicekonferencen 2020.
Eventuelt

Dato:
5. marts 2020

For
Udvalg/Delegerede: Keld F sekretær.
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13-06 2020

Udvalgsrapport til

Hovedservicerådsmøde den
Servicehåndbogsarbejdsgruppen
For
Udvalg/Internationale
Delegerede:
Stig J - Formand og Hovedservicerådsrepræsentant.
Svend H
Godkendte
Peter K
medlemmer
Susanne H
Keld F - Sekretær
Afbud:

Susanne H
Peter K

Øvrige deltagere:
Igangværende aktiviteter:
Løbende opdatering af strukturhåndbog
Under gennemgang af Strukturhåndbogen blev vi
opmærksomme på problemer med rotationen i Box-334
udvalget, som den er beskrevet i Kommissorium for udvalget.
Brev herom er sendt til sekretæren for Hovedservicerådet.
Aktiviteter siden sidst:
Møde afholdt 17-05-20

Forventes afsluttet:

Planlægger at arbejde med:
Løbende opdatering af Strukturhåndbogen.

Eventuelt:
På Servicehåndbogsarbejdsgruppens møde 17-05-20, drøftede vi arbejdsgruppens fremtid. Der
var enighed om, at de opgaver, der ligger i arbejdsgruppen under alle omstændigheder skal
udføres. – Hvis Hovedservicerådet på sit møde beslutter at opretholde rotationsprincippet, er
der meget lidt erfaring repræsenteret i udvalget.
Dato: 21-05-20

For
Udvalg/Delegerede:

Keld F Sekretær
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Bilag 16

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

28. marts 2020

Formand:
Lisbeth L (rotation marts 2022)
Næstformand
Jens T*
Region Nordjylland:
Peter Kr
Region Midtjylland:
Pia H
Region Syd:
Jens T *
Region Øst:
Simon W
Region Storkøbenhavn: Lene T
Region Nordsjælland: Vibeke L
HSR medlem
Ilias P

*
Flere funktioner
Afbud:
Øvrige deltagere:

Vagtkoordinatorer:
Email vagten
Hjemmevagten
TEU Assistent

Igangværende aktiviteter:
Besvare opkald og svare på emails fra lidende alkoholikere,
forsøg på at rekruttere nye telefonvagter til hjemmevagten
(venteliste) og at få så mange kontaktpersoner i hele landet
som muligt

Lone Z
Agnete R
Jane P
Forventes afsluttet:

Aktiviteter siden sidst:
Overgangen fra Fullrate til Relatel er nu en realitet. Det var en lidt hård start, da den fysiske
overgang til Relatel skete før vi havde fået introduktion til systemet. Men via en hurtig og
målrettet indsats, blev systemet opsat – der var faktisk kun ”driftsstop” i fire timer på selve
overgangsdagen (30. januar 2020).
Alle vores vagter er blevet personligt kontaktet af vagtkoordinator, og de har alle fået hjælp til
app installation samt instruktion i nye af- og pålogningsmetoder. Der er desuden lavet og
udsendt nye håndbogssider, hvori instruktionerne også fremgår. Tusind tak til både
vagtkoordinator og vores TEU assistent, for deres store indsats i forbindelse med overgangen.
Overgangen til Relatel har givet os en række positive fordele, som vi har efterlyst siden
overgangen fra Telia til Fullrate:
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Vi kan se om aktuel vagt er logget på
Vi kan følge med i om vagterne husker at logge korrekt af
Vi kan se om den aktive vagt har en samtale i gang
Vi er sluppet af med den irriterende opstarts ringetone
Vi kan logge vagter ind og ud på Relatels hjemmeside
Opkalds-statistik er nu igen en mulighed. Fra den 3/2 til den 1/3 har der været 646
opkald til vagttelefonen, hvor af de 252 har været overleveringsopkald.
Vi har nu mulighed for at indtale både dag-, nat- og optaget-besked. De virker alle tre
upåklageligt – i modsætning til tidligere.
Og…… vi har ikke oplevet nedbrud siden overgangen (men det tør vi næsten ikke
nævne )

TEU’s kommisorium er blevet revideret og omskrevet. Dette er (med en enkelt lille
tekstændring) nu godkendt af HSR.
TEU udvalgsmøde er afholdt i dag i København - d. 7. marts 2020.
Håndbog og Nyt om… er udsendt i Januar.
Fra e-mailvagten:
Der er udarbejdet en vejledning til e-mailvagter. Den er sendt ud til alle vagter for
kommentering.
Mailvagten har pt 1 ledig plads, - det forventes at den besættes i nærmeste fremtid.
Planlægger at arbejde med:
De næste mange måneder vil vise om Relatel er IT systemet for AA fremadrettet. Vi er
kontraktligt bundet frem til November 2020, men herefter vil der være mulighed for at skifte
udbyder.
Med Relatel har vi fået opkaldsstatistik tilbage. Vores valgte abonnement giver desværre kun
adgang til de seneste 7 dages opkald til 70101224. TEU skal, i samarbejde med HSR, beslutte,
om vi skal rapportere på denne statistik fremadrettet.
Næste TEU møde afholdes i Middelfart d. 24. oktober 2020.
Næste TEU erfaringsudvekslingsmøde er fastsat til afholdelse d. 5. september 2020 i
Middelfart.
Næste Nyt om…. udsendes 4. april 2020.
Vi fortsætter arbejdet omkring AA’s nye hjemmeside. Næste møde er planlagt til 16 januar
2020.
…. og så vil vi selvfølgelig sørge for, at telefon vagterne er dækket og kører som de skal.
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Eventuelt:
Intet at berette.
Dato: 6. marts 2020

For
Udvalg/Delegerede:

Lisbeth L., formand

Udvalgsrapport til

13.06.2020

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

Formand:
Lisbeth L (rotation marts 2022)
Næstformand
Jens T*
Region Nordjylland:
Peter Kr
Region Midtjylland:
Pia H
Region Syd:
Jens T *
Region Øst:
Simon W
Region Storkøbenhavn: Lene T
Region Nordsjælland: Vibeke L
HSR medlem
Ilias P

*
Flere funktioner
Afbud:
Vagtkoordinatorer:
E-mail vagten
Telefonvagten

Øvrige deltagere:

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:
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Dette er den første rapport fra TEU siden Danmark blev lukket ned pga COVID-19 medio marts.
Heldigvis nåede vi at få overgangen til Relatel på plads inden nedlukningen, og det er vi vældig
glade for. Rent teknisk kører alt upåklageligt, og vi har ikke oplevet nedbrud siden overgangen.
Samtidig har vi fået de meget efterspurgte funktioner, som gør opfølgning lettere, og som giver
koordinator mange kontrolmuligheder (f.eks. ”er den sidste vagt logget ordentlig ud” eller ”er
den nye vagt logget ind – og måske optaget af en samtale”).
Umiddelbart efter nedlukningen oplevede vi en forholdvis stor stigning i antallet af opkald, men
det var absolut håndterbart. Ret hurtigt har opkaldsantallet dog stabiliseret sig, og vi er tilbage
på normalen. Vi oplever den luksus situation, at vi har 30 personer på vores telefonvagtventeliste . Det er luksus, men samtidig svært at forklare, hvorfor det tager så lang tid at få en
vagt.
Fra TEU Assistenten forlyder at alt er forløbet upåklageligt (også under Corona krisens
højdepunkter). Der er jævnligt AA’ere, som tilbyder deres hjælp til TEU, og der er kommet flere
nye kontaktpersoner til.
Vedlagt denne rapport er uge-statistikken fra vores overgang til Relatel og dagstatistikken
fra uge 12 til uge 20.
Håndbog og Nyt om… er udsendt i April. Da vi ikke kunne mødes fysisk, påtog Jane sig dette
arbejde alene på hovedkontoret – Tak for det 
Fra e-mailvagten:
Mailvagten er pt fuldt antal med 9 vagter.
Dog er den senest tiltrådte vagt stadig under oplæring.
Vi har 2 personer på venteliste.
Gruppen har i starten af maj afholdt forretningsmøde via Zoom
Planlægger at arbejde med:
De næste mange måneder vil vise om Relatel er IT systemet for AA fremadrettet. Vi er
kontraktligt bundet frem til November 2020, men herefter vil der være mulighed for at skifte
udbyder.
Med Relatel har vi fået opkaldsstatistik tilbage. Vores valgte abonnement giver desværre kun
adgang til de seneste 7 dages opkald til 70101224. TEU skal, i samarbejde med HSR, beslutte,
om vi skal rapportere på denne statistik fremadrettet.
Næste TEU møde afholdes i Middelfart d. 24. oktober 2020.
Næste TEU erfaringsudvekslingsmøde er fastsat til afholdelse d. 5. september 2020 i
Middelfart.
Næste Nyt om…. udsendes primo Juli 2020.
Vi fortsætter deltagelsen i arbejdet omkring AA’s nye hjemmeside. Der henvises til særskilt
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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: 21 maj, 2020

For
Udvalg/Delegerede:

Lisbeth L., formand

Bilag 17

Udvalgsrapport til

28. marts 2020
Hovedservicerådsmøde den
For Udvalg/Internationale
Økonomiudvalget - ingen møder i perioden
Delegerede:
Godkendte
Udvalgsmedlemmer
(der skal stadig sendes
anmodning om indtrædelse
særskilt):

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

Afbud:
Øvrige deltagere:
Mogens B A (Forretningsfører)
Igangværende aktiviteter:

Forventes afsluttet:

Budgetopfølgning / økonomisk status

Løbende

Aktiviteter siden sidst:
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-

der har ingen møder været i udvalget siden seneste rapport
modtaget henvendelse fra et eventuelt nyt medlem fra Region Syd. Pågældende er
inviteret med som gæst til Økonomiudvalgets næste møde
orienteringsmøde om AA-Danmarks økonomi og arbejdet i Økonomiudvalget i Region
Nordsjælland den 25. februar 2020

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 besøg i Regionerne
eventuelle opgaver fra Hovedservicerådet.

Eventuelt

Dato:

For
Udvalg/Delegerede: Svend H

1. marts 2020

Udvalgsrapport til

13. juni 2020
Hovedservicerådsmøde den
For Udvalg/Internationale
Økonomiudvalget - møde den 16. maj 2020
Delegerede:
Godkendte
Udvalgsmedlemmer
(der skal stadig sendes
anmodning om indtrædelse
særskilt):

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

Afbud:
Ole K
Øvrige deltagere:
Mogens B A (Forretningsfører)
Igangværende aktiviteter:

Forventes afsluttet:
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Budgetopfølgning / økonomisk status
Arbejde med at finde muligheder for at forøge indtægterne og
/ eller formindske udgifterne
Aktiviteter siden sidst:

Løbende

- regnskab for de første 3 måneder af 2020 blev gennemgået
- indstilling til Hovedservicerådet vedrørende priser på CD’er og lydfiler
- status vedrørende eventuelle nye medlemmer af Udvalget. Kontakten til Regionerne har
medført at to er interesseret og inviteres med til et udvalgsmøde
- drøftelse af muligheder for forbedringer af økonomien ved justeringer i servicearbejdet
- udpegning af repræsentant fra Økonomiudvalget til Servicekonferencen 2020. Formanden
Svend H blev udpeget til at deltage
- revideret mødedato der falder sammen med Servicekonferencen 2020 den 10. oktober 2020
- drøftelse af omfanget af tilladelser fra AA World Service

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

Dato:
21. maj 2020

For
Udvalg/Delegerede: Svend H
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Bilag 18

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

28. Marts 2020

Servicekonferenceudvalget

Vibeke R, Anders R, Flemming St, Lone B, Jesper M, Søren Je,
Frank J, Michael O.
Suppleanter; Jørgen F-H, Anders Ar, Cathrin B, Adam D, Pia H.
Viceformand:
Fungerende formand: Anne Maj R.
Repræsentant for Dagligledelse: Dorte S

Afbud:
Øvrige deltagere:
Igangværende aktiviteter:

Forventes afsluttet:

SK-Beslutninger som endnu ikke er ført ud i HSR-regi:
2006: 2007: 2018:
”Pass it on” oversættes (efter Store Bog) ”Languish of the
hart”
Informationsmateriale på AA’s hjemmeside. Liv sender speaks
til godkendelse i Hovedservicerådet
På valg SK20;
Kasserer for Hovedservicerådet
Nordisk delegeret
Revisor
Revisorsuppleant
Suppleant for International Delegeret for et år.
Aktiviteter siden sidst:
Søren Je har indsendt årets Forslag og Workshops til Box bladet. Vi mener det giver AA’ere
rundt i landet lettere adgang til forståelse for hvad en Servicekonference egentlig er og
naturligvis mulighed for at diskutere årets emner.
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Planlægger at arbejde med:
Afholdelse af SK20�

Eventuelt:
Tak til de gode kræfter på hovedkontoret der handlede hurtigt og effektivt da
Servicekonferencen pludselig stod til at være hjemløs!

Dato 7. Marts 2020
:

For
Udvalg/Delegerede:

Anne Maj R.
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Bilag 19

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

28/3 2020

Charlotte T
Randi P

Afbud:
Øvrige deltagere:
Igangværende aktiviteter:
Forbereder os på deltagelse ved servicekonference i Finland
(Randi P) og Sverige (Charlotte T) og servicekonferencen i
Danmark

Forventes afsluttet:

Aktiviteter siden sidst:

Planlægger at arbejde med:

Eventuelt:

Dato: 4/3 2020

For
Udvalg/Delegerede:

Randi P
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Bilag 20

Udvalgsrapport til

28/03 - 2020
Hovedservicerådsmøde den
For
Internationale delegerede
Udvalg/Internationale
Delegerede:
Godkendte
Udvalgsmedlemmer
(der skal stadig sendes
anmodning om
indtrædelse særskilt):

Ole K.
Tobias D.

Afbud:
Øvrige deltagere:
Igangværende aktiviteter:

Forventes afsluttet:

Afrejse til York for at forberede ESM i 2021.
Temaet bliver: ”Love and Service”

20 – 22 marts 2020

Aktiviteter siden sidst:
Møde med de forskellige kandidater til posten som suppleant for international delegeret
sammen med nomineringsudvalget. Begge kandidater er enstemmigt indstillet til HSR som
egnede.

Planlægger at arbejde med:
Forberedelse til New York - WSM (oktober 2020)
Eventuelt:

Dato: 28/2 2020

For
Udvalg/Delegerede:

Tobias D.
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Bilag 21

Regionsrapport til Hovedservicerådsmøde

2/3 - 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:
Regionsmøde afholdt i Skive d.22/2-2020.
2 Delegeret blev valgt til SK 2020 Anders, Vejle - Steen, Skive.
1 Sekretær blev valgt Dorthe BS.
Sammenfald af Regionsmøde og Konvent Horsens, de senere år, kan vi tage højde for det
fremadrettet.
Formøde t/Servicekonference 18 April 2020, Almindsøvej 6, 8600 Silkeborg

Næste møde: Regionsmøde 16/5 – 2020 Aarhus

Eventuelt:

Dato:

2/3 - 2020

For
Regionen:

Carsten. N
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Bilag22

Regionsrapport til Hovedservicerådsmøde
den
For Region:
Nordjylland
Hovedservicerådsrepræsentanter:
Niels T og Allan B
Afholdte regionsmøder i
perioden:

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

1

38

Ca. 15%

Landsmødeudvalg

Andre aktiviteter i regionen:
Planlægning af landsmøde

Næste møde:
18 april
Eventuelt:

Dato:

9/3 2020

For
Regionen:

Niels T

Dagsorden for Hovedservicerådsmødet den 13. juni 2020 Side 33 af 41

Regionsrapport til Hovedservicerådsmøde
den
For Region:
Nordjylland
Hovedservicerådsrepræsentanter:
Niels T og Allan
Afholdte regionsmøder i
perioden:

ingen

Antal ugentlige AA-møder i
Regionen:

38 under normale omstændigheder

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

Andre aktiviteter i regionen:
Ingen i øjeblikket

Næste møde:
24 maj. Planlægningsmøde for LM via skype
Eventuelt:

Dato:

21/ 6-2020

For
Regionen:
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Bilag 23
28. marts 2020

Regionsrapport til Hovedservicerådsmøde
den
For Region:
Nordsjælland
Hovedservicerådsrepræsentanter:
Stig J og Peter T
Afholdte regionsmøder i
perioden:

25. februar 2020

Antal ugentlige AA-møder i
Regionen:

32

Hvor stor en procentandel af
grupperne var repræsenteret på
regionsmødet:
Udvalg nedsat af regionen:
Informationsudvalg (RIV)
Speakerbank
Andre aktiviteter i regionen:

60 %

RIV (Regionens informationsudvalg) har afholdt møde i Thorsgade (20 personer deltog). Ane S
fra LIV var inviteret med som oplægsholder bl.a. vedr. AA’s powerpoint om udgående
information om AA og dens virke til kommuner og institutioner.
Der blev fundet et stort antal tovholdere, således at Regionens kommuner næsten er dækket
ind.
RIV har produceret breve til kommuner og institutioner om tilbud vedr. oplæg/foredrag. Det er
tovholdernes opgave at udsende disse og følge op, såfremt der kommer interesserede, der
ønsker oplæg eller foredrag.
Regionen havde på seneste møde inviteret rep. fra AA’s økonomiudvalg (Svend H), som gav
en fortrinlig orientering om AA’s budget & regnskab samt om AA’s forskellige Udvalg &
Arbejdsgrupper.
Valg af 1. års repr. til SK 20 (nyvalgt repr. havde desværre meldt forfald). Det lykkedes ikke at
få valgt en ny, så Reg. Nordsjælland stiller således kun med 5 delegerede i.s.f. 6 til SK 20.
Næste møde:
19. maj 2020 i Grønnevang Kirke, Hillerød
24. marts 2020 afholdes formøde vedr. Servicekonference 2020
Eventuelt:

Dato:

28. februar 2020

For
Regionen:

Peter T
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Bilag 24

Regionsrapport til Hovedservicerådsmøde
den
For Region:

Storkøbenhavn

Hovedservicerådsrepræsentanter: Christina B og Mick A
Afholdte regionsmøder i
perioden:

22. januar

Antal ugentlige AA-møder i
Regionen:

Cirka 120

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

En lille procentdel

Informationsudvalg, rapport manglede til mødet
Andre aktiviteter i regionen:
Vi har drøftet vores regions-hjemmeside. Om vi skal nedlægge den eller ej.Vi blev enige om at
der skal spørges ude i grupperne om der er behov for nye kommunikationsveje. Foreløbig
beholder vi vores hjemmeside da den har en database som gør at vi sender referater og
dagsordener ud til forskellige e-mailadresser. Det kunne være godt hvis nogen kunne opdatere
vores hjemmeside.
Regionshåndbogen skal revideres.
De der er med på regionens interne nyhedsmail-liste kunne spørges også om de ønsker
andre informationsveje.
Regionen skal finde en ny kasserer da Ole P. gerne vil trække sig nu. Han bliver dog på posten
indtil der er fundet en ny. En har vist interesse.
Regionen vil gerne i gang med samarbejde med fængslerne. Flemming S har et kaffemøde
med kriminalforsorgen 4.2.20.
Christina B. har været ude hos præsten på Psykiatrisk Center Amager og informeret om AA,
givet præsten en lille Blå Bog at læse, kort med AA-vagttlf nr og Hjemmesiden for AA. Hun har
været oppe hos præsten og efter gudstjenesten pointeret at præsten er velkommen til at
henvise en eventuel lidende alkoholiker hun måtte få kendskab til selv at kontaktel AA og også
til Christina hvis hun mener det er et emne der har brug for besøg af hende.
Der er også gang i om vi kan få foden ind på Rigshospitalet, Flemming S.
Regionen vil gerne fejre AAs 85 års fødselsdag. Flemming S går videre med ideen og han kan
kontaktes hvis man vil være med til at forme ideer til hvordan det skal fejres her.
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Næste møde:
Næste møde er torsdag den 12.marts og det er sat af til Servivekonferencen og der skal
vælges nye delegerede og man kan komme med sin mening om forslagene og hvad regioen
skal mene om dem.
Eventuelt:

Dato:

11.februar

For
Regionen:

Christina B. næstformand
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Regionsrapport til Hovedservicerådsmøde den
For Region:

09-03-20

Syd

Hovedservicerådsrepræsentanter:
Afholdte regionsmøder i
perioden:

Morten R og Asger J
1 møde afholdt i Kolding 19/1, hvor der var 26 medlemmer til
stede. Temaet var ”Ttiltrækning hellere end agitation”.

Antal ugentlige AA-møder i
Regionen:

87

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

33,00%

Andre aktiviteter i regionen
Der var formøde for de delegerede til Servicekonferencen den 8/3.
Svend klædte de 7 fremmødte ud af 10 delegerede (og os andre) på til konferencen.
Næste møde:
Vojens 17/5, Fanø 6/9 og Broager 8/11
Eventuelt:
BEMÆRK: Mødet i Vojens er grundet SKF flyttet fra oprindeligt 3/5 til 17/5

Dato:

09-03-20

For Regionen:

Asger J
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Regionsrapport til Hovedservicerådsmøde den
For Region:

26-05-20

Syd

Hovedservicerådsrepræsentanter:
Morten R og Asger J
Alle møder siden marts aflyst grundet Covid 19

Afholdte regionsmøder i
perioden:

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

87
33,00%

Andre aktiviteter i regionen

Næste møde:
Fanø 6/9 og Broager 8/11
Eventuelt:

Dato:

26-05--20

For Regionen:

Asger J
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Bilag 26

Regionsrapport til Hovedservicerådsmøde
den
For Region:

28. 03. 20

Øst

Hovedservicerådsrepræsentanter: Lisa R
Ilias P
Afholdte regionsmøder i
perioden:

Antal ugentlige AA-møder i
Regionen:
Hvor stor en procentandel af
grupperne var repræsenteret på
regionsmødet:
Udvalg nedsat af regionen:
Informationsudvalg
TEU-udvalg
IT-udvalg
Strokturudvalg
Erfaringsgruppe

63

27

Andre aktiviteter i regionen:
14. 03. 20 Unity lørdag (En fælles løsning)
21. 03. 20 Temamøde (Back to Basics)

Næste møde:
20. 05. 20
Eventuelt:
Der er sket en lille styning på grupperepresitanter og det har som resultat at region Øst stiller op
med et helt hold på servicekonferencen.
04. 03. 20
Ilias P
Dato:
For
Regionen:
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Regionsrapport til Hovedservicerådsmøde

13 06 20

den
For Region:
Øst
Hovedservicerådsrepræsentanter:
Lisa R
Ilias P
Afholdte regionsmøder i perioden: 0

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:

Næste møde:
15 08 20
Eventuelt:

Dato:

18 05 20

For
Regionen:

Ilias P
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