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Referat fra Hovedservicerådsmødet 

den 28. august 2021 

Thorsgade 59, 2200 København N 

 

 

Deltagerliste: 

Region Nordjylland   Niels T 

Region Nordjylland   Ubesat 

Region Midtjylland Stedfortræder Frank J 

Region Midtjylland    Carsten N 

Region Syd   Asger J* 

Region Syd   Leif J 

Region Øst   Ilias P 

Region Øst    Lisa R 

Region Storkøbenhavn   Afbud 

Region Storkøbenhavn   Afbud 

Region Nordsjælland   Afbud 

Region Nordsjælland    Stig J 

Formand for Hovedservicerådet   Charlotte T 

Viceformand for Hovedservicerådet   Dorte S 

Sekretær for Hovedservicerådet   Ernst U D 

Servicekonferenceformand 2022   Vibeke R 

International Delegeret   Asger J* 

International Delegeret Suppleant Svend H* 

Nordisk Delegeret   Afbud 

Nordisk Delegeret   Afbud 

Forretningsfører   Mogens B A* 

 

 

Referent   Svend H* 

Referent Stedfortræder Mogens B A* 

 
(* = repræsenterer flere funktioner) 
 

Ad punkt 1. Velkommen 

 Ernst U D bød velkommen, og specielt velkommen til de nye deltagere. 

 Oplæste herefter Formålserklæringen. 

 

Ad punkt 2:  Præsentationsrunde 

 Fortrolighedsliste og deltagerliste blev sendt rundt.  
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Ad punkt 3: Referat 

 Ernst U D oplyste at beslutningsreferater fra 4 møder, der er afviklet via 
mails, er lagt på hjemmesiden.  

 

Ad punkt 4: Afbud/fravær 
 Der forelå afbud fra: 

• Tobias D, International Delegeret, (Suppleant Svend H) 

• Flemming, Region Storkøbenhavn 

• Randi P, Nordisk delegerede 

• Morten R, Region Syd 

• Elizabeth T-C, Region Storkøbenhavn 

• Peter T, Region Nordsjælland 

• Susanne H, Referent (Stedfortræder Mogens B A) 
 

Ad punkt 5: Rapport fra Daglig Ledelse 

 Charlotte T supplerede den skriftlige rapport med at oplyse, at Daglig 
Ledelse af et medlem var blevet gjort opmærksom på en Temadag, der 
bar navnet ‘Dialog om alkohol', som han mente at vi burde deltage i. 
Vi har ikke tilmeldt os, blandt andet fordi den var henvendt til 
professionelle behandlere i kommunerne. 

 Charlotte T beklagede, at der er mange afbud til dette 
Hovedservicerådsmøde og håbede at det vil blive bedre fremover. 

 Der var en drøftelse af hvilke materialer, der er godkendt til udgivelse i 
Danmark.  

 Mogens B A oplyste, at der ansøges om godkendelse i AA World 
Service (AAWS), når der er tale om litteratur, hvor AAWS har copyright. 
AA Danmark kan selv udgive litteratur, der godkendes af 
Servicekonferencen, for eksempel Historiebogen. 

           Uden yderligere bemærkninger blev rapporten godkendt. 

 

 

Ad punkt 6: Servicekonferencen 2019: Hvad skal vi handle på? Hvordan gik det?  

Ernst U D oplyste at det selvfølgelig drejer sig om Servicekonferencen i 
2021! Herefter var der en runde om ”Hvordan gik det?” 

Der var enighed om at Servicekonferencen havde været præget af en 
god stemning og ”den ånd vi har i AA” med et godt samarbejde.  

Der var stor tilfredshed med faciliteterne, der havde fungeret på trods af 
de restriktioner der stadig var i kraft for at undgå Coronasmitte. 

Især var der stor glæde over den kæmpeskærm, der er sat op i 
plenumlokalet. Det betød at det var lettere at følge med i tekster og tal, 
selv fra den fjerneste krog. 

Svend H udtrykte overraskelse over at gæsten fra Sverige havde talt 
engelsk i sin afsluttende tale. Charlotte T gjorde opmærksom på at der er 
en aftale om at det nordiske samarbejde foregår på ”nordiske sprog” i 
videst muligt omfang. 
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Ad punkt 7: Forslag om. invitation af græsk delegeret til SK 2022 

Ilias P redegjorde for forslaget og oplyste, at han havde forstået det som 
1 repræsentant. Efter en kort drøftelse blev det 

Godkendt at der inviteres 2 personer til Servicekonferencen med 
ophold betalt, men som selv må stå for rejseudgifterne. 

 

Ad punkt 8: ½ års regnskab  

 Mogens B A gennemgik regnskabet for første halvår 2021. Regnskabet 

fremviser på nuværende et mindre underskud som primært skyldes at 

Regionernes indbetalinger til Servicekonferencen skete i 2020 og 

Servicekonferencen blev afholdt i 2021. 

 Der har været et vigende salg af litteratur og vigende indbetaling af 

Hattepenge, men en kraftig stigning på indbetalingerne på MobilePay, 

formentlig på grund af de mange videomøder under Corona-lukningen. 

 Der er stadig en god reservebeholdning. 

 Orienteringen blev taget til efterretning. 

  Svend H gjorde opmærksom på at der på hjemmesiden under ”Økonomi” 

er en oversigt over Regionernes kontonumre til Hattepenge. Der er mindst 

et kontonummer, der mangler at blive ajourført. Regionerne er 

selvstyrende og derfor må det være tilstrækkeligt at der et andet sted på 

hjemmesiden er links til Regionernes hjemmesider. 

 Det blev besluttet at Regionernes kontonumre fjernes fra AA 

Danmarks hjemmeside. 

                  

Ad punkt 9: Ændring af (Telefon- og e-mailvagt udvalget) TEU’s kommissorium 

 Ernst U D gjorde opmærksom på at de ønskede tekster allerede er flyttet i 

Strukturhåndbogen november 2020. Derfor drejer det sig om at tage 

stilling til spørgsmålene om at ændre ”2 gange årligt at ringe til 

kontaktpersoner” til 1 gang årligt og at slette ”indkalde til 

erfaringsudvekslingsmøder i egen region”. 

 Disse 2 rettelser til kommissoriet blev godkendt. 

 

Ad punkt 10: Forslag til terminer i forbindelse med SK 2022 

 Der var en drøftelse om datoen 1. juli for indsendelse af forslag og 

Workshopemner, da gennemgangen i Servicekonferenceudvalget og 

Servicehåndbogsarbejdsgruppen skulle ske i ferieperioden. 
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 Mogens B A gjorde opmærksom på at forslag jo kan indsendes hele 

året. 

Det blev besluttet at godkende datoerne i forslaget med den ændring 

at Forslag og Workshopemner indsendes 1. juni. 

  

Ad punkt 11: Anmodning om indtrædelse i Økonomiudvalget fra Ivan W 

 Ivan W blev godkendt. 

 

Ad punkt 12. Anmodning om indtrædelse i Arbejdsgruppe for lydfiler Sommer C 

 Niels T spurgte om der var restriktioner for at deltage i udvalgsarbejde, 

hvis der arbejdes på behandlingshjem. Det blev oplyst at den eneste 

restriktion er, at personer med forbindelse til behandlingshjem er afskåret 

fra at fungere som telefonvagt. 

 Sommer C blev godkendt. 

  

Ad punkt 13: Rapporter fra udvalg med videre: 

a. Box 334-udvalget 
Ingen bemærkninger. 
 

b. Arbejdsgruppen vedrørende ny hjemmeside 
Ingen bemærkninger. 
 

c. Landsdækkende Informationsudvalg (Liv) 
Lisa R nævnte at der er planer om igen at se på busreklamer og at 
der er kontakt til Trygfonden. Det omtales nærmere i næste rapport. 
 
Der blev udtrykt undren over at et udvalg nedsat af 
Hovedservicerådet fortsætter med at drøfte busreklamer, når 
Servicekonferencen i år har forkastet et forslag med stort flertal. 
I rapporten er der flere links til udenforstående sider. 
 
Der blev spurgt om, hvem der er næstformand (Ane S har nævnt, at 
der er valgt en). 
 
Det blev understreget, at der ingen links må være til 
udenforstående sider. 
Jesper mangler at indsende ansøgning til Hovedservicerådet 
om optagelse i udvalget. 
 
 

d. Servicehåndbogsarbejdsgruppen 
Ingen bemærkninger. 
 

e. Telefon- og E-mail Udvalget (TEU) 
Ingen bemærkninger. 
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f. Økonomiudvalget 
Ingen bemærkninger. 
 

g. Servicekonferenceudvalget 
Vibeke R oplyste at der afholdes møde om 14 dage. 
Med denne bemærkning blev rapporten godkendt. 
 

h. Nordiske Delegerede 
Det blev oplyst at gæsten fra Sverige til Servicekonferencen er 
International Delegeret. 
Med denne bemærkning blev rapporten godkendt. 
 

i. Internationale Delegerede 
Asger J oplyste at European Service Meeting i år afholdes som 
videomøde på grund af pandemien. 
 
Der blev gjort opmærksom på at rapporten til European Service 
Meeting skal godkendes af Hovedservicerådet inden den 
indsendes. 
 
Det blev aftalt, at rapporten sendes til Sekretæren, der 
udsender til Hovedservicerådsmedlemmerne til godkendelse 
per mail. 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
 

   Med ovennævnte bemærkninger blev rapporterne godkendt. 

 

Ad punkt 14. Rapporter fra Regionerne: 

a. Region Midt. 
Frank J oplyste at Regionen har fundet en ny repræsentant til 
Hovedservicerådet. Flere udtrykte, at den pågældende tidligere 
havde været Regionsrepræsentant i Hovedservicerådet og derfor 
afskåret fra at indtræde igen. 
Frank J spørger den pågældende om det er korrekt. 

   

b. Region Nordjylland. 
 Niels T oplyste at det er vanskeligt at finde en ny repræsentant til 

Hovedservicerådet efter Allan B er fratrådt. 
 Asger J spurgte om der står noget i Strukturhåndbogen om krav til 

Regionsrepræsentanter. 
 Charlotte T oplyste, at Regionerne bestemmer selv. 
 Ilias P anførte at enhver der har et ønske om at yde service bør 

være velkommen. 
 Asger J anførte at det er godt med en følordning. 
 
 Niels T takkede for oplysningerne og tager dem med hjem. 
 
  

c. Region Nordsjælland. 
 Stig J oplyste, at der havde været Regionsmøde i tirsdags med 

meget få deltagere. Der er valgt en ny formand. 
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d. Region Storkøbenhavn. 
 Ingen tilstede. 
 
 

e. Region Syd. 
 Ingen bemærkninger 
 

f. Region Øst. 
 

  Ingen bemærkninger 

 

Med ovennævnte bemærkninger blev rapporterne taget til 
efterretning. 
  

Ad punkt 15. Eventuelt. 

Vibeke R fortalte om en person, der var ked af at have sit fornavn på 
hjemmesiden i Referatet fra Servicekonferencen, da der er tale om et 
sjældent fornavn. 

Der kom flere forslag, blandt andet om at anvende et andet navn. 

Konklusionen blev at Dorte S kontakter den pågældende. 

 

Ad punkt 16. Oplæsning af Ansvarlighedserklæringen og vi slutter med Sindsrobønnen 

 

Mødet sluttede kl.14.15 

 

Referenter: Svend H og Mogens B A. 

 

    

Hovedservicerådets mødedatoer: Uge 
Sidste frist for rapporter 

og forslag til møderne 

9. - 10. oktober 40 18. september 

 4. december 48 13. november 

   

Servicekonference november 2022 

   


