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Hovedservicerådsmøde lørdag den 10. december 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. Servicekonferencen 2022: Hvad skal vi handle på? Hvordan gik det?   

7. Skal ny-oversættelsen af ”AA for kvinder” på en Servicekonference? (bilag 2)  

8. Orientering om 9 måneders regnskab (ved Svend H) 

9. 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) 

f. Økonomiudvalget (bilag 17) 

g. Servicekonferenceudvalget (bilag 18) 

h. Nordiske delegerede (bilag 19) 

h. Internationale delegerede (bilag 20) 

       

10 .Rapporter fra Regionerne:  

a.  Region Midt (bilag 21) 

b.  Region Nordjylland (bilag 22) 

c.  Region Nordsjælland (bilag 23)  

d.  Region Storkøbenhavn (bilag 24) 
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e.  Region Syd (bilag 25)  

f.  Region Øst (bilag 26) 

11.Eventuelt 

12.Oplæsning af Ansvarlighedserklæringen og vi slutter med Sindsrobønnen 

 

 

 

 

Hovedservicerådets 

mødedatoer: 

 

Emner Uge 

Sidste frist for 

rapporter og 

forslag til møderne 

2022:    

 10. december 
Behandling af Servicekonferencens 

resultater 
49 12. november 

 

2023:    

4. februar  5 7. januar 

22. - 23. april 

Udvidet Hovedservicerådsmøde 

Forslag til Servicekonferencen fra 

Hovedservicerådet 

16 1. april 

3. juni 
 22 13. maj 

12. august 

Behandling af Forslag og 

Workshopemner, samt møde i 

Nomineringsudvalg 

32 22. juli 

16. september 
Endelig godkendelse af  

Dagsorden, regnskab, budget samt 

rapport fra Hovedservicerådet 

37 26. august 

9. december Behandling af Servicekonferencens 
resultater 

49 18. november 

Servicekonference november 2023 
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Bilag 1  

RAPPORT FRA DAGLIG LEDELSE TIL MØDE I HOVEDSERVICERÅDET LØRDAG D. 10. 

DECEMBER 2022 

I skrivende stund har Daglig Ledelse holdt 2 møder siden seneste møde i Hovedservicerådet, 

i oktober og november. I oktober deltog vi desuden i Kontorets månedlige møde. Som 

kommende, konstitueret Sekretær for HSR deltog Vibeke R i alle møder for at få et indblik i 

drøftelserne. Desuden mødtes Ernst U D og Vibeke i nogle timer før novembermødet for 

overlevering af Sekretærens opgaver. 

 

Ernst har underrettet den Internationale Delegerede Asger J om sin korrespondance med 

New York vedr. licenser til litteratur på tryk og lyd. Vi har siden fået invitation til et Zoom-

møde med David R fra General Service Office, og det vil blive booket til efter nytår. 

 

Telefonvagtens koordinator Linda M fratræder ved årets udgang på grund af arbejdets 

omfang. TEU har  behandlet spørgsmålet på sit møde i oktober, og der er fremkommet flere 

løsningsforslag. D. 7. november holdt Dorte S og Vibeke R et møde med TEU´s Formand, 

Assistent og Telefonvagtkoordinator; der vil senere komme forslag til HSR om nye 

funktionsbeskrivelser for Assistentens og Telefonvagtkoordinatorens opgaver. I Daglig 

Ledelse er holdningen, at vi ikke fremover skal forvente, at Tlf.vagtkoordinatoren skal stå til 

rådighed 16 timer i døgnet alle årets dage. 

 

Arbejdsgruppen til bedømmelse af stemmer til indlæsning af ”Anonyme Alkoholikere” holdt 

møde lørdag d. 12. november. Deltagere var Helle H og Asger J fra HSR, Ernst UD og Dorte 

S, foruden Vibeke R, som fremover bliver medlem af gruppen, samt fra Kontoret Ole P, der 

var meget behjælpelig med ideer og eksempler på indlæsning. Vi har fordelt opgaver med 

kontakt til mulige oplæsere og lydstudie/teknik. 

 

De frivillige på Hovedservicekontoret har haft travlt med forberedelserne til 

Servicekonferencen, foruden deres daglige arbejde. Alt ser ud til at gå efter planen. 

Daglig ledelse har talt og skrevet med AA-Data om betegnelsen ”Web-master”. Vi er enedes 

om, at ”Web-master” slet og ret er en adresse, man kan skrive til med henvendelser vedr. 

Hjemmesiden. Der er ikke tale om en funktionsbeskrivelse for en bestemt person. 
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Daglig Ledelse. Fungerende Formand (i skrivende stund) Dorte S  

 

 

 

 

 

 

Bilag 2  

Vi er nu kommet til ”AA for kvinder” og har kigget på den. Der er vildt stor forskel på den 

danske og den amerikanske, (og det var jo en del af aftalen, at vi skulle se på det). 

 

Den danske er trykt i 1996 efter en amerikansk brochure, der havde copyright i 1976. Der er 

8 fortællinger. 

 

Den amerikanske har copyright fra 2018. 

 

Vi foreslår, at AA skrotter den gamle danske og får lavet en oversættelse af den nye 

amerikanske. Den har 12 beretninger, og de er meget forskellige, ikke umanerligt lange og 

ser på problemerne fra forskellige vinkler. To af de gamle beretninger er med. Desuden 

lægger brochuren ud med to relevante korte tekster: Do you have a drinking problem? Og 

You are not alone. Disse to stykker er langt mere overskuelige end indledningen i den gamle 

danske, der fylder 3½ side, og de går jo lige til sagen. Man når som læser ikke at miste 

overblikket, da de er så koncise.  

 

Vi tror, at det vil være en stor forbedring at få den nye amerikanske udgave oversat som 

erstatning for den gamle danske udgave.   

 

Mange hilsner 

Bente og Birgit 
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Bilag 11 

Udvalgsrapport  

til Hovedservicerådsmødet 

den:  

lørdag den 10. december 2022 

 

Udvalg/Internationale 

Delegerede:  

Box334-uddvalget 

 

Godkendte 

Udvalgsmedlemmer 

(der skal stadig sendes 

anmodning om indtrædelse 

særskilt): 

 

Preben H. H. Niels J. (formand), Carl Martin C., Annemette 

Ø. og Elvin T.O. 

Fravær:  

Andre deltagere: Kirsten L. og Ole P. som kontorfunktion 

Rapport for perioden: 

 

• 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. 
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Planlægger at arbejde med:  

På baggrund af henstillingen fra HSR (sep. 2022) om ikke at optage indlæg fra og om ’betalte 

arrangementer’, så inviteres formanden for HSR til redaktionsmødet på hovedservicekontoret 

den 7. januar 2023 kl. 12.00. 

Formålet er at afklare, hvad HSR anser for at være ’betalte arrangementer’. Det er afgørende 

for, hvilke arrangementer og indstik, der kan omtales og måske også hvilke artikler, der 

efterfølgende kan bringes i bladet. Redaktionen ønsker en konkret retningslinje formuleret i 

nogle få sætninger. Det gør det håndterbart i både korrespondance og tale med arrangører og 

mulige skribenter. 

 

Dato:   10.11.2022 
For 

Udvalg/Delegerede: 
Niels J. 

 

 

 

 

 

Bilag 13 

Ingen rapport modtaget! 

Bilag 14 

Udvalgsrapport til Hovedservicerådsmøde den  10.12.2022 

 

For 

Udvalg/Internationale 

Delegerede:  

 

WEB/hjemmeside arbejdsgruppen 

 

Godkendte 

Udvalgsmedlemmer 

(der skal stadig sendes 

anmodning om 

indtrædelse særskilt): 

 

 

Niels J., Lisbeth L., Tina Mai og Peter T. 
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Afbud: Ane S. har af personlige årsager trukket sig  fra arbejdgruppen. 

 

Øvrige deltagere:  

 

Igangværende aktiviteter: Forventes afsluttet: 

 

Justering og opfølgning af hjemmesiden. Kritik og reaktioner 

på ny hjemmeside behandles løbende. 

 

Aldrig! 

Aktiviteter siden sidst: 

Arbejdsgruppen holder fortsat sine møde på ZOOM. Seneste møde var 19.10.22, hvor vi bl.a. 

snakkede om HSR’s skrivelse vedr. et ønske om fremtidigt samarbejde med 

Servicehåndbogsarbejdsgruppen. Der er foreløbig aftalt møde (på SK 22) mellem 

repræsentanter fra de 2 arbejdsgrupper. 

Herudover har vi opdateret søge-møde-funktionen på hjemmesiden, så den nu ser mere 

”moderne” ud – dvs. ligner den øvrige nye hjemmesides layout. Det aftales endvidere, at Tina 

fremlægger arbejdsgruppens rapport på SK 22. 

 

 

 

Planlægger at arbejde med:  

 

Næste møde i arbejdsgruppen bliver 7.12.2022 på Zoom. Her er det planen, at gruppen vælger 

ny formand i.s.f. Ane S. 

Gruppen har planlagt at holde 4 opfølgningsmøder i 2023 (i februar, maj, september og 

november). 

 

 

Eventuelt: 
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Dato:   6.11 2022 For 

Udvalg/Delegerede: 

Peter T 
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Bilag 15 

Udvalgsrapport  

til Hovedservicerådsmødet 

den:  

 

10.dec. 2022 

Udvalg/Internationale 

Delegerede:  

 

Servicehåndbogsarbejdsgruppen 

 

Godkendte 

Udvalgsmedlemmer 

(der skal stadig sendes 

anmodning om indtrædelse 

særskilt): 

 

Stig J.  – Formand 

Svend H 

Keld F  -- Sekretær 

Susanne H (afbud) 

 

Fravær Peter Kaj     

Andre deltagere:  

Rapport for perioden: 

 

Seneste møde afholdt 9.okt. 

I henhold Hovedservicerådets beslutning under punkt 8 på mødet d.17. sep. 2022, har 

Servicehåndbogsarbejdsgruppen sendt henvendelse til Arbejdsgruppen vedrørende ny 

Hjemmeside om et møde, med henblik på etablering af samarbejde vedrørende tilrettelser af 

den nye hjemmeside. 

Der er efterfølgende aftalt et møde søndag d.20. nov. kl. 8:00 (-på Servicekonferencer-) 
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Planlægger at arbejde med:  

Næste møde 27. nov. 2022 

Ajourføring af Servicehåndbogen og Strukturhåndbogen. 

 

 

Dato:   10-11-2022 
For 

Udvalg/Delegerede: 
Keld F  Sekretær 

 

Bilag 16 

Udvalgsrapport  

til Hovedservicerådsmødet 

den:  

 

10.12. 2022 

Udvalg/Internationale 

Delegerede:  

 

TEU - Telefon- og e-mail Udvalget  

 

Godkendte 

Udvalgsmedlemmer 

(der skal stadig sendes 

anmodning om indtrædelse 

særskilt): 

 

Formand: Lone Z 

Næstformand ikke besat 

Region Nordjylland: Peter Kr 

Region Midtjylland og Storkøbenhavn: ikke besat 

Region Syd: Anni T 

Region Øst: ikke besat 

Region Nordsjælland: Vibeke L 

 

Fravær:  

Andre deltagere: 

Telefonvagtkoordinator: Linda M 

E-Mail vagtkoordinator: Lone Z 

TEU assistent: Jane P 
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Rapport for perioden: 

 

Desværre har vores nuværende telefonvagtkoordinator Linda, valgt at stoppe ved årsskiftet. 

Det har vist sig, at opgaven krævede noget mere end forventet. Det gav anledning til, at Linda 

på vores TEU møde d. 9. oktober gav udvalget et indblik i rollen som telefonvagtkoordinator. 

Det viser sig, at telefonvagtkoordinatoren har stået til rådighed fra kl. 8:00 hver dag hele året 

rundt. Udvalgtet valgte efterfølgende, at nytænke rollen. 

Dette er efterfølgende drøftet med Daglig Ledelse og betyder nu, at arbejdsfunktionen er 

forsøgt opdelt i 2 hovedområder (telefonvagtsponsor/telefonvagtplansansvarlig) og udvalget 

søger efter flere personer til hver funktion. Samtidig viste der sig en mulighed for, at TEU 

udvalget kunne få assistance til opgaver i vores database, hvilket vi har takket ja til. 

 

Det er lykkedes at skabe interesse for TEU arbejdet i Region Midtjylland og Storkøbenhavn, 

således at begge regioner på deres næste regionsmøde vil kunne indstille en repræsentant. 

 

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. Lige nu har vi 16 personer på 

ventelisten, vi vil meget gerne have flere. 

 

På TEU erfaringsudvekslingsmøde i september deltog 14 personer. 

Dorte fra Daglig Ledelse deltog og fortalte om deres arbejde. Der var et ønske om, at det 

synliggøres mere på hjemmesiden, hvem i AA der skal kontaktes ved forskellige type af 

henvendelser. 

 

TEU udvalget deltog under Landsmødet med en stand, og 11 nye kontaktpersoner samt 2 nye 

telefonvagter har meldt sig. 

 

E-mailvagten kører stille og roligt, 9 faste vagter og 1 ny vagt på prøve lige nu. 
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Planlægger at arbejde med:  

Næste erfaringsudvekslingsmøde er d. 9. september 2023 og afholdes som hybrid-møde. 

 

Næste TEU-møde er d. 11 marts 2023 og afholdes som hybrid-møde. 

 

E-mailvagten holder gruppemøde sidste lørdag i november. 

 

Opdateret håndbog og nyhedsbrev udsendes til alle vagter 4 gange årligt. 

 

Dato:   10. november 2022 
For 

Udvalg/Delegerede: 
Lone Zedlitz 

 

 

Bilag 17 

Udvalgsrapport  

til Hovedservicerådsmødet 

den:  

10. december 2022 

Udvalg/Internationale 

Delegerede:  
Økonomiudvalget 

 

Godkendte 

Udvalgsmedlemmer 

(der skal stadig sendes 

anmodning om indtrædelse 

særskilt): 

 

Ivan W (Formand 

Ole K 

Svend H 

 

Fravær:  
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Andre deltagere:  

Rapport for perioden: 

 

- Der har ingen møder været afholdt siden forrige rapport. 

 

- Næste møde afholdes den 26. november 2022 

 

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:   4. november 2022 
For 

Udvalg/Delegerede: 
Ivan W 

 

Bilag 18 

Ingen rapport 
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Bilag 19 

Udvalgsrapport  

til Hovedservicerådsmødet 

den:  

 

12/12 2022 

Udvalg/Internationale 

Delegerede:  

 

Nordisk delegeret  

 

Godkendte 

Udvalgsmedlemmer 

(der skal stadig sendes 

anmodning om indtrædelse 

særskilt): 

 

Randi P  

 

Fravær:  

Andre deltagere:  

Rapport for perioden: 

 

Der er blevet afholdt zoommøde d. 15/9 2022, det var denne gang Norge der stod for at afholde 

mødet. Tema for dette møde var: Arkivering af dokumenter med historisk værdi. Et spændende 

og godt møde. Jeg sender referat med særskilt. 

Finland har også afholdt zoommøde, dette foregik d. 3/11 2022. Temaet denne gang var: 

Sætter jeg pris på hvad jeg har, også selvom der er stilstand i processen. Jeg har endnu ikke 

modtaget referat fra dette møde.  
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Planlægger at arbejde med:  

Jeg er på nuværende tidspunkt roteret ud. Men håber der fortsat er samarbejde i nordisk regi.  

 

Dato:   11/11 2022 
For 

Udvalg/Delegerede: 
Randi P  

 

Referat Nordisk møte Anonyme Alkoholiker 

Sted: Teams 

Tid: 15.09.22 19.30 – 21.00  

Deltakere: Laura (Finland), Randi (Danmark), Sverre (Norge), Ray og Lasse (Begge Sverige) 

  

Sverre innledet møtet med enhetserklæringen.  

Gjennomgang av innkalling og møtereferat: Takker Randi for et fint referat fra sist møte 

29.06. Sverre hadde en kommentar til referatet. Landsmøtet i Norge ble oppfattet som dyrt av 

mange medlemmer, men det har ikke hatt noen negativ påvirkning på AA Norge sin økonomi. 

 

Tema for møtet:  

 

- Arkivering av dokumenter med historisk verdi. Jeg har flere kasser med AA dokumenter helt 

tilbake fra 1953 som tilhører AA i Bergen. Hva gjør dere? 

- Arkivering av dokumenter digitalt, og digital kommunikasjon. Hvordan lagres /arkiveres 

forskjellige typer dokumentasjon? Hvordan håndteres personinformasjon 

(GDPR/anonymitet)? Håndtering av e-post, inkludert vedlegg og fellespostkasser?  

 

Temaet for møtet var stort, og hensikten var å dele erfaringer og diskutere dette. 
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Sverre innledet litt om temaet. Mange historiske AA dokumenter er arkivert i riksarkivet. 

Tilgangen på disse dokumentene er svært begrenset. (Lenke til innholdsoversikt) 

En del AA litteratur og Boks 205 (AA magasin) er tilgjengelig fra nasjonalbiblioteket, også 

digitalt. 

Det er mye historisk dokumentasjon som er lagret rundt hos gruppene og privat hos AA 

medlemmer, og det er en bekymring til at dette kan forsvinne. Det har vært gjort forsøk å 

etablere rutiner/veiledning. IK komiteen i tjenesterådet jobber med dette, og vil jobbe for å 

bevisstgjøre felleskapet. Vi diskuterer også å få gjort dokumenter/informasjon tilgjengelig 

digitalt. 

 

I Sverige så er det samlet inn dokumentasjon som lagres på Servicekontoret 

(https://www.aa.se/arkiv-0). Det var en beslutning på Sverige sin servicekonferanse at det 

som er relevant skal digitaliseres. Det er en egen arkivkomite som har ansvar for dette, og 

det er kjøpt inn skanner. Dokumenter har blitt sortert og samlet. Det er ikke avklart hvordan 

og hvilke dokumenter som skal gjøres tilgjengelig. Lasse og Ray sjekker status på arbeidet til 

neste møte. 

 

I Finland er det skrevet en bok om AA i forbindelse med 70 års jubileum. Det pågår ikke noe 

arbeid på nasjonalt nivå, men i gruppene. For eksempel at en gruppe gjør tilgjengelig 

lydopptak fra møter (Anonymisert) digitalt. 

I Danmark pågår det heller ikke arbeid på nasjonalt nivå for å arkivere dokumenter. Det ligger 

en delt informasjon tilgjengelig på deres hjemmesider. For eksempel BOX 334. Det er også 

skrevet en bok om AA sin historie i Danmark. 

Lasse henviste til at det er flere bøker som beskriver historien, for eksempel Not - God 

(Ernest Kurtz) 

Vi gikk over til Digital kommunikasjon. På samme måte som stoler på at medlemmer 

respekterer anonymiteten på de fysiske møtene må vi kunne også kunne ta med oss i de 

digitale møtene  

Det er viktig at vi håndterer informasjon på en forsvarlig måte på alle nivåer i fellesskapet, 

også personlig. Det er vanlig å dele informasjon på mail, gjennom lukkede face book grupper 

og andre plattformer. Er vi bevisst nok på sikkerhet, hvilke informasjon som deles, og at 

informasjon kan komme på avveier? Det er ikke enkle svar på dette, men viktig at vi snakker 

om det i fellesskapet. 
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Anonymiteten er vårt åndelige grunnlag, og vi må alltid være bevisst på den. Det ble nevnt at 

myndighetene i Russland ønsket et register hvem som går på møtene, men det er ikke blitt 

noe av ennå.  

Det er også mange fordeler og muligheter med digitale kommunikasjonsformer, og det er et 

viktig område å dele erfaringer om.  

Det er laget retningslinjer for internett AA guidelines for internet.  

Norge har laget en versjon, «AA`s retningslinjer for internett» , men den er ikke oppdatert på 

en stund. 

Vi tar med oss temaene videre, og tar en status på neste møte. 

Laura kaller inn til og arrangerer neste møte, og vi ble enige om 3 november kl. 19.00 – 

21.00. 

Forslag til undertema er en evaluering og hvordan går vi videre med denne møtearenaen. 

 

Referent Sverre 

 

Bilag 20 

Udvalgsrapport  

til Hovedservicerådsmødet 

den:  

 

10. december 2022 

Udvalg/Internationale 

Delegerede:  

Internationale Delegerede 

 

 

Godkendte 

Udvalgsmedlemmer 

(der skal stadig sendes 

anmodning om indtrædelse 

særskilt): 

 

Tobias D 

Asger J 

 

Suppleant Svend H 

 

Fravær: - 
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Andre deltagere: - 

Rapport for perioden: 

 

Fra 1. - 6. oktober deltog Asger J og Svend H i World Service Meeting, der blev afviklet som 

videomøde. 

 

Tobias D var forhindret i at deltage. 

 

Kortfattet rapport vedlægges. 

Planlægger at arbejde med:  

Servicekonferencen 2022 

 

Endelig rapport fra World Service Meeting 

 

Dato:   10. november 2022 
For 

Udvalg/Delegerede: 
Svend H 
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27. World Service Meeting afviklet 1. - 6. oktober 2022 

Med temaet ”Carrying the Message of A.A. in the Digital Age” 

(Kortfattet beretning, idet den endelige beretning kommer senere) 

 

Mødet var planlagt til at blive afholdt i Tokio, Japan, men på grund af Coronaepidemien blev 

det denne gang afviklet som video-møde på platformen Zoom Video Meeting. 

På platformen er der en chatmulighed, ligesom WhatsApp og e-mail kunne benyttes til 

kommunikation direkte med arrangørerne. 

Møderne blev afholdt hver dag fra klokken 13 til klokken cirka 19.30 (dansk tid) med enkelte 

pauser indimellem. 

I mødet deltog 76 delegerede fra 50 lande. 

Fra Danmark deltog Asger J (1. gangs delegeret og Svend H, suppleant for Tobias D (2. 

gangs delegeret). Asger J deltog i Komiteen ”Literature Publishing” og Svend H i Komiteen 

”Agenda”. 

På videomødet deltog desuden mødeledere, tolke, administrativt personale fra 

Hovedkontoret i New York samt en række edb-ansvarlige. I alt cirka 25 personer. 

Teknisk set fungerede det hele godt. Hvis der opstod problemer, var der altid hurtig hjælp at 

hente. 

Ansvarlig for planlægningen og gennemførelsen var Bob W, General Manager General 

Service Office USA/Canada og Racy J, World Service Meeting Coordinator. Disse to 

fungerede som mødeledere sammen eller hver for sig de fælles møder. 

I Komitemøder og Workshops var der på forhånd udpeget en Formand og Hovedkontoret 

stillede en sekretær til rådighed for hver enhed. 

Forud for mødet, var der oprettet et Dashboard, hvor relevant materiale var tilgængeligt. 

Herunder var der et arkiv med historiske oplysninger, tidligere referater med videre. 

Efterhånden som møderne var afviklet, blev referater lagt på Dashboardet, sædvanligvis så 

de var der næste morgen. 

Møderne blev til brug for referenterne optaget digitalt. 

Alle lande havde indsendt Landerapporter og “Highlights” (uddrag af Landerapporterne), som 

lå på Dashboardet. En repræsentant fra hvert land havde 3-4 minutter til at nævne deres 

Highlights. Desværre var der mange, der havde svært ved at overholde den tildelte taletid. 
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Især i starten var der flere, der talte i både 10 og 15 minutter. Det virkede som om de 

gennemgik hele Landerapporten!  

Mødelederne strammede dog op, så tiderne blev bedre overholdt. De mange rapporter var 

fordelt ud over de 6 dage ind imellem arbejde i Komiteerne og i Workshops. 

# 

Det var interessant at høre, at mange af de opgaver, der bliver arbejdet med, er de samme 

verden over. Specielt var det interessant at høre, hvordan onlinemøder er integreret i 

strukturerne rundt omkring. 

I nogle lande er det de fysiske grupper, der også havde videomøder. I nogle lande var 

deltagerkredsen i onlinemøderne begrænset til et geografisk område. Der var også 

eksempler på, at der var oprettet en speciel struktur, samlede onlinemøderne i et land eller et 

område. 

Der var tilsyneladende ingen, der havde direkte repræsentation på de fysiske 

Servicekonferencer alene på baggrund af onlinemøderne. De, der var både online og fysisk 

havde selvfølgelig normal adgang til den fysiske, geografiske struktur. 

Nogle af de spørgsmål, der drøftes rundt omkring, er de samme, som har været til debat her i 

Danmark: Hvordan er det med anonymiteten? - Hvem ser med på skærmene? - Bliver mødet 

optaget? - Kan deltagerkredsen afgrænses til et geografisk område og stadig opfylde 

Traditionerne: Møderne er åbne for alle alkoholikere? 

Der bliver arbejdet videre med spørgsmålet om strukturen med onlinemøderne og der var 

stor opbakning til at det er en god løsning, både hvor der er store afstande, for personer, der 

af helbredsmæssige eller andre årsager er forhindret i at deltage i fysiske møder. 

# 

Der var et langt indlæg om hvordan godkendelse af oversættelser finder sted. Det blev 

beklaget, at kontoret var kommet bagud, men med nye kræfter og et nyt edb-program, skulle 

den pukkel, der er, blive afviklet i løbet af det næste års tid og fremover skulle det kunne gå 

hurtigere. 

I forbindelse med fremlæggelse af en oversigt over indbetalinger til den Internationale 

Litteraturfond, manglede den seneste indbetaling fra Danmark (2021). Det viste sig, at der 

var en del andre lande, der kunne oplyse det samme. 

Det vil blive undersøgt, da bidragene formentlig er havnet i den fælles kasse for møderne, 

men der vil blive udarbejdet en ny oversigt, når bogholderiet har gennemgået 

indbetalingerne. 
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Det blev besluttet at mindstebetalingen fremover er 2.000 USD (cirka 14.000 DKR). Det blev 

oplyst, at den samlede udgift per delegeret er cirka 5.000 USD (cirka 35.000 DKR). - I 

Danmark har vi betalt den fulde pris de senere år. 

Flere af de Sydamerikanske lande mente at beløbet ville forhindre dem i at deltage. Det blev 

oplyst, at der er mulighed for at søge fonden om tilskud, hvis der er behov for det. 

Det blev også besluttet at der fremover tolkes fra / på spansk og engelsk. Indtil nu er der 

også blevet tolket fra japansk. Hvis et lands delegerede har behov for tolk til et andet sprog, 

er det landets egen udgift. 

# 

Temaet for det kommende møde (2024) blev besluttet til at være: 

”The Three Legacies in the Digital Era: Our Great Responsibility to the Alcoholic Being Born 

Today” 

# 

Den sidste dag var der afsat tid til at 2. gangs deltagerne kunne sige farvel, fordi deres 

periode er brugt. 

 

En del af deltagerne gav udtryk for at de glædede sig til at mødes fysisk i New York i 2024. 

Et forslag om at arrangere mødet som hybridt møde vandt ingen tilslutning. 

 

# 

Det har været spændende at opleve, at vores Fællesskab er jordomspændende og vi har 

kunnet tale sammen på denne måde. 

Det der kan savnes, er muligheden for at tale direkte med andre, før og efter møderne eller 

når der er pause i løbet af dagen.  

Der har været mulighed for at tale sammen via platformen i disse tidsrum, men der er jo 

mange om at blande sig! 

Mødet blev afsluttet med at hvert land, et ad gangen, sagde Sindsrobønnen på sit eget 

sprog. 

 

Asger J og Svend H 
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Regionsrapport  

til Hovedservicerådsmødet den: 
Lørdag d. 10/12.2022 

Region:  MidtJylland 

Hovedservicerådsrepræsentante

r: 

Helle H.P 

Carsten N 

 

Afholdte regionsmøder i 

perioden:  
 

Antal ugentlige AA-møder i 

Regionen:    
100 

Hvor stor en procentandel af 

grupperne var repræsenteret på 

regionsmødet: 

 

18 % 

Udvalg nedsat af regionen:  

Rapport for perioden: 
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Formøde til Servicekonferensen for de Delegeret 29/10. 2022 

 

Informationsudvalgsmøde i Aarhus 10 /11.2022 

 

Regionsrådsmøde 15/12. 2022 Dorthe V 

 

Regionsmøde 21/1. 2023 Viby ? 

Næste møde: Regionsmøde 21/1. 2023 

 

 

Dato: 6/11.2022 For 

Regionen: 

Carsten.N 

 

Bilag 22 

Regionsrapport til Hovedservicerådsmøde den 23. april 2022 

For Region:   

Nordjylland 

Hovedservicerådsrepræsentanter:  

Niels T 
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Afholdte regionsmøder i 

perioden:  

 

1 

Antal ugentlige AA-møder i 

Regionen:    

38 

 

Hvor stor en procentandel af 

grupperne var repræsenteret på 

regionsmødet: 

 

Ca. 12% 

Udvalg nedsat af regionen: 

 

 

Andre aktiviteter i regionen: 

 

I et forsøg på at få flere interesseret i regionsarbejdet vil vi til de næstkommende regionsmøder 

holde temaaftener. Første gang om AAs tilblivelse. Sidenhen AAs struktur, Hattepenge og så 

videre  

Næste møde: 

25 april 2022 

 

Eventuelt: 

 

 

Dato: 1 april 2022 For 

Regionen: 

Niels T 
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Regionsrapport  

til Hovedservicerådsmødet den: 
10. december 2022 

Region:  Nordsjælland 

Hovedservicerådsrepræsentante

r: 

Lisbet G 

Stig J 

 

Afholdte regionsmøder i 

perioden:  
Ingen 

Antal ugentlige AA-møder i 

Regionen:    
28 

Hvor stor en procentandel af 

grupperne var repræsenteret på 

regionsmødet: 

 

 

Udvalg nedsat af regionen: 
Informationsudvalg 

Speakerbank 

Rapport for perioden: 
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Der har været afholdt Landsmøde på Østervang skole.  

Der har været afholdt formøde for vor Delegerede til Servicekonferencen. 

Næste møde: 29.november 2022 

 

 

Dato: 11. november 2022 For 

Regionen: 

Stig J 

 

Bilag 24 

Ingen rapport modtaget! 
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Regionsrapport  

til Hovedservicerådsmødet 
den: 

10-12-22 

Region:  Syd 

Hovedservicerådsrepræsenta
nter: 

 

Asger J. 

Afholdte regionsmøder i 
perioden:  

2 

Antal ugentlige AA-møder i 
Regionen:    

78 

Hvor stor en procentandel af 
grupperne var repræsenteret 
på regionsmødet: 

 

Ca 25% 

Udvalg nedsat af regionen:  

Rapport for perioden: 
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Vi havde et ordinært regionsmøde i Oksbøl 11/9, hvor Torben H. fra 
Broager blev valgt som næstformand i region Syd. Regionsrådet består 
herefter af: Formand AsgerJ., næstformand Torben J., sekretær Inger S.B., 
kasserer Elly J. og webmaster Torben I. Ved samme møde blev det 
vedtaget, at kun grupperepræsentanter har stemmeret på møderne. 

 

 

Og så havde vi denne gang valgt at lave ”forberedelsesmødet” for de 
delegerede til servicekonferencen om, således at det blev til et 
regionsmøde, der blev afholdt 23/10 i Vejen med kun et punkt på 
dagsordenen, nemlig Svend H's  forbilledlige power point introduktion til 
deltagelse i SKF 2022. 

 

Region Syd bliver repræsenteret af 9 delegerede og 1 stedfortræder på 
servicekonferencen. 

 

Det blev et dejligt, livligt møde med mange spørgsmål og ivrig debat. 

 

Vi mangler stadig en HSR repræsentant, men der er vist noget, der ulmer. 

Næste 
møde: 

15-01-23 

 

 

Dato: 07-11-22 For 
Regionen: 

Asger J. 

 

 

Bilag 26 

Ingen rapport modtaget! 
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