Hovedservicerådsmøde lørdag den 28.08 2021
Thorsgade 59, 2200 København N
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Mødedatoer:
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Uge

40
49

Sidste frist for
rapporter og forslag
til møderne

18. september
13. november

Bilag 1

Rapport fra Daglig Ledelse til Hovedservicerådsmødet den
28. august 2021
Siden Servicekonferencen 2021 har vi afholdt et møde i Daglig Ledelse den 2. august 2021
På Servicekonferencen blev forslagene 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 16 og 17 vedtaget. Alle
forslag bortset fra Forslag 10 er indarbejdet i Servicehåndbøgerne.
Med hensyn til Forslag 10 skal vi have fundet ud af, hvor den tekst kan indplaceres
(oversættelse af ny litteratur). Daglig Ledelse har bedt Servicehåndbogsarbejdsgruppen om at se
på det.
Der opstod et par spørgsmål til videre drøftelse i Hovedservicerådet i forbindelse med punktet
’Servicekonferencens time’. De kommer med på det udvidede Hovedservicerådsmøde i oktober,
og det samme gælder resultaterne af Workshops.
Efter at det blev vedtaget at Servicekonferencen fremover skal afholdes i november måned, er
der behov for nye tidsfrister. Vi har bedt Servicehåndbogsarbejdsgruppen om at se på det, og de
har fremsendt et forslag til mødet i dag.
Der er flere andre emner, som afventer det udvidede Hovedservicerådsmøde. Blandt andet har
vi udsat behandlingen af Anne Majs mail om samarbejdet i Hovedservicerådet. Hvis der er
interesse for det, vil vi formulere et oplæg, der indeholder det væsentligste fra Anne Majs mail
blot i mere neutral form.
Da der ikke er behov for et ekstra møde i 2021 til behandling af forslag med mere i forbindelse
med Servicekonferencen 2022, har vi aftalt at aflyse Hovedservicerådsmødet i november. Der er
således 2 møder mere i år, et – udvidet – møde den 9. – 10. oktober og et almindeligt møde den
4. december.
Når det ligger klart, hvordan tidsfristerne i forbindelse med Servicekonferencen ligger, vil Daglig
Ledelse i forbindelse med et kommende Hovedservicerådsmøde fremsende et forslag til
mødedatoer i 2022.
Vi har haft forskellige mail korrespondancer, blandt andet omkring mødeafholdelse og covid. Vi
mener nu, at alle bør være klar over, at de skal følge med i dagspressen med mere om de til
enhver tid gældende regler, og vi har derfor fjernet teksten fra Hjemmesiden.
Et medlem ønsker at vi fjerner det gule hæfte ’Alkoholisme og AA-programmet’ fra Bogsalgets
udbud, da det ikke er AA godkendt litteratur. Vi mener ikke, at vi - hverken i Daglig Ledelse eller
Hovedservicerådet - har kompetencen til det, men at vedkommende kan fremsende det som
forslag til en kommende Servicekonference. Med hensyn til det nys vedtagne forslag om
udgivelse af oversat litteratur, er det overfor det pågældende medlem blevet understreget, at det
retter sig mod nye oversættelser.
Der har været en henvendelse fra Litteraturoversættelsesgruppe Thy omkring problemer med
korrekturlæsning. Det skulle være løst.
Telefon- og Email vagten har haft problemer med en person, som blokerede telefonen ved at
ringe vagten op (ofte 10-12 gange pr vagt) og egentlig ikke ønskede hjælp i forhold til alkohol. Da
det ikke har kunnet lade sig gøre på anden måde, rådede vi Telefon- og Email vagten til at
blokere personen, idet vedkommende er blevet oplyst om, at (noget af) løsningen på hendes
alkoholproblem er at gå i AA.
Vi har fortsat ikke fået svar fra USA med hensyn til brug af elektroniske midler.
På vegne af Daglig Ledelse
Charlotte T

Bilag 2
Forslag til Hovedserviceråds møde d. 10/4 2021

Forslagstiller: Tobias og Ilias.

Forslag: At HSR i Danmark sender en officiel invitation til AA Grækenland (som for nylig
er kommet med i ESM og WSM) med indbydelse om deltagelse på vores
Servicekonference i 2022. Ilias stiller sig til rådighed som oversætter weekenden
igennem.

Begrundelse: Ved de seneste to internationale møder (både ESM i 2019 og WSM i
2020) har Grækenland åbent bedt om hjælp i forhold til at få erfaring i at opbygge en fast
struktur. De har meget få medlemmer i Grækenland og det er svært at opnå erfaring
uden hjælp udefra. Græsk er også et svært sprog, som ikke mange mennesker kan tale
udenfor Grækenland. De kan tale engelsk, men da vi har en der kan tale græsk (Ilias) så
vil det hjælpe i forhold til sprogbarrieren. Håbet er, at de gennem et besøg, vil være
bedre rustet til at opbygge og vedligeholde en fast struktur i deres land. Det vil også
sende et signal til verden om at AA Danmark er klar på at hjælpe mindre lande, ikke
mindst fordi vi har erfaring gennem mange år med en fast struktur og servicearbejde.

Økonomiske konsekvenser:
Overnatning for to personer (de to delegerede) under SK 2022 (ca. 3600,-)
Evt. flyvebillet for to delegerede fra Grækenlands HSR (ca. 5000,-), hvis de ikke selv kan
betale via deres struktur.

Bilag 3a,b, c(særskilt)

Bilag 4
Telefon og E-mail Udvalg (TEU)
Oprettet år

2010 (sammenlægning af Telefonvagtudvalget fra 1991 og Emailvagt-udvalget fra 2001) - revideret 2019
sikre en fungerende telefon- og e-mailvagt
Telefonvagten er åben fra 8 – 24 alle dage
E-mailvagten er døgnåben - tilstræber at besvare inden
24 timer
modtage og besvare henvendelser til udvalget
udpege vagtkoordinatorer og assistent

-

Formål med udvalget

-

deltage i udvalgsmøderne bedes slettet her og flyttes ned
under overskriften Regionsrepræsentanternes opgaver:
2 gange årligt ringe til Kontaktpersoner for at sikre,
at kontaktoplysningerne er opdaterede Bedes slettet
helt
indkalde til erfaringsudvekslingsmøder i egen region Bedes
slettet helt

-

-

Formandens opgaver:
-

indkalde til udvalgsmøder 2 gange årligt og udsende
referat fra møderne

-

rapportere til Servicekonferencen, Hovedservicerådet og
Daglig Ledelse

-

sikre, at dét, der bliver vedtaget på Telefon- og emailudvalgets møder bliver ført ud i livet

-

udsende ”Nyt om” og opdaterede Håndbogssider til alle
telefon- og e-mailvagter hver 3. måned

Arbejdsopgaver

Regionsrepræsentanternes opgaver:
Deltage i udvalgsmøderne
Ringe til regionens kontaktpersoner mindst 1 gang årligt for
at sikre, at kontaktpersonsoplysningerne er opdaterede
Sammensætning
Antal
medlemme
r
Kvalifikationer

Formand
6 regionsrepræsentanter
Hovedservicerådsmedlem

8

-

mindst 3 års kontinuerlig ædruelighed anbefales
kendskab til telefon- og e-mailvagten

Mødested

Aftales fra gang til gang

Forventet
antal årlige
møder

Nuværende
medlemme
r

2 udvalgsmøder
1 fælles erfaringsudvekslingsmøde for alle vagter

Region
Formand
Næstformand
Nordjylland
Midtjylland
Syd
Øst
Storkøbenhavn
Nordsjælland
Hovedservicerådsmedlem
* = flere funktioner

Navn
Lisbeth L
Jens T*
Peter Kr
Pia H
Jens T*
Simon W
Lene T
Vibeke L
Ilias P

Rotation
2022
2022
2025
2025
2024
2024
2023
2024

Funktioner uden fastlagt rotation (TEU)
(Deltager normalt i udvalgsmøderne, men uden
stemmeret)
Vagtkoordinatorer
Telefonvagten
E-mailvagten

Agnete R
Lone Z

Assistent

Jane P

Stedfortrædere, der deltager i udvalgsmøderne efter
behov Telefonvagten
Kaj P
E-mailvagten
Ubesat

Telefonvagtkoordinatoren:
-

lave vagtplaner
rekruttere og oplære nye vagter og afløsere
ajourfør Håndbogen
opdatere databasen med telefonvagter og afløsere

-

indkalde vagterne til 1 årligt fælles
erfaringsudvekslingsmøde for telefon- og emailvagter sammen med e-mailvagtkoordinatoren
indsætte og afsætte vagter
mindst 3 års kontinuerlighed ædruelighed
aktiv i AA
ingen tilknytning til alkoholbehandlingssted
kendskab til Telefon- og e-mailvagten

Arbejdsopgaver og
kvalifikationer

E-mailvagtkoordinatorerne:
-

sikre, at vagtplaner er lavet og er tilgængelige for alle.

-

vedligeholde og opdatere ventelisten.

-

kontakt til nye vagter og sikre mentor tildeling.

-

-

Indkalde til 1 årligt fælles erfaringsudvekslingsmøde
for telefon- og e-mailvagter sammen med
hjemmevagtkoordinatoren
mindst 3 års kontinuerlighed ædruelighed

-

aktiv i AA

-

ingen tilknytning til alkoholbehandlingssted
kendskab til Telefon- og e-mailvagten

Assistenten:
-

tage sig af administrative opgaver
deltage i kontormøder på Hovedservicekontoret
sikre, at Guldtelefonen altid er opladet og opdateret
holde styr på alle mobiltelefonerne samt sende og
modtage telefoner til og fra telefonvagter
administrere ”tro og love-erklæringer” for mobiltelefonerne
udsendelse af mobiltelefoner
printe og pakke og udsende ”Håndbog for Telefon- og
e- mailvagter”
vejlede nye og ”gamle” Kontaktpersonerne i Telefon- og
e- mailvagternes 12.trinsarbejde
sikre, at kontaktpersonslisterne i databasen er opdaterede
sikre at lister over Vagter og Kontaktpersoner er opdaterede
tjekke og besvare mails til Telefon- og e-mailudvalget 1
gang om dagen på hverdage
telefonisk til rådighed hver onsdag kl. 15-18
mindst 3 års kontinuerlighed ædruelighed
aktiv i AA
ingen tilknytning til alkoholbehandlingssted
kendskab til Telefon- og e-mailvagten

Telefonvagter og e-mailvagter:
-

passe sin egen vagt i det pågældende tidsrum
være afløser for andre Telefonvagter, henholdsvis
e- mailvagter
sørge for afløser, når der er forfald (kun afløsere, der
står i vagtplanen og afløserlisten)
mindst 1 års kontinuerlighed ædruelighed
aktiv i AA
ingen tilknytning til alkoholbehandlingssted
kendskab til Telefon- og e-mailvagten

Kontaktpersoner:
-

fungere som kontaktperson i sit lokalområde
forestå 12. trinsarbejde på baggrund af henvendelser
fra vagter og i overensstemmelse med Traditionerne
mindst 1 års kontinuerlighed ædruelighed
aktiv i AA
ingen tilknytning til alkoholbehandlingssted
kendskab til Telefon- og e-mailvagter
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Bilag 5
Til Hovedservicerådet
Servicehåndbogsudvalget har afholdt møde den 19. juni 2021 og blandt andet
drøftet, hvordan ændrede terminer kan se ud. Nedenfor er anført forslaget.
For Servicehåndbogsarbejdsgruppen
Keld F

Forslag til terminer i forbindelse med Servicekonferencen

Emne

Dato

Begrundelse

1. juli

Tid til at Sekretæren kan korrespondere
med forslagsstillere inden de behandles
på samme tid i
Servicekonferenceudvalget og
Servicehåndbogsarbejdsgruppen.
Derefter plads til 1
Hovedservicerådsmøder

Ansøgninger om at blive
indstillet til valg på
Servicekonferencen

1. august

Behandles i Nomineringsgruppen inden
forelæggelse i Hovedservicerådet.
Derefter plads til 2
Hovedservicerådsmøder

Endelig Dagsorden med
Forslag og Budget

1. oktober

Mulighed for formøder med Delegerede i
hele oktober

Regnskab og Budget

1. oktober

Mulighed for at planlægge budget med
kendskab til 6 måneders regnskab.
Mulighed for formøder med Delegerede i
hele oktober

Tilmelding

1. oktober

Normalt er der 1 måneds frist overfor
konferencestedet

Forslag og Workshops

Dato for
Servicekonference

I november
måned

Tiderne er fastlagt så konferencen kan
afholdes fra 1. november
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Bilag 6 (særskilt)

Bilag 7 (særskilt)
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Bilag 11

Udvalgsrapport til

D. 28. august 2021.

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

Box334-uddvalget
Preben H. H. (formand), Niels J. (næstformand),
Carl Martin C., Annemette Ø. og Elisabeth T.C.

Annemette Ø.

Øvrige deltagere:

Kirsten L. og Ole P. som kontorfunktion.

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.
 August 2021-nummeret er redigeret færdigt, trykt og er udsendt til
abonnenterne g.d.
Planlægger at arbejde med:

 Juni 2021 nummeret sættes på hjemmesiden 1. august 2021
Sædvanlige redaktions–og pakkemøder afholdes:
 Pakkemøde d. 29. juli 2021 kl.: 13:30 på servicekontoret
 Redaktionsmøde d. 4. september 2021 kl. 11:00 på servicekontoret
 Pakkemøde d. 29. september kl. 13:34 på servicekontoret
Eventuelt:
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Det sidste redaktionsmøde blev afholdt via Zoom og flere
medlemmer på servicekontoret. Det fungerede godt – i denne
ferietid.
Dato:

30. juli 2021 For Udvalg:

Niels J.

Bilag 12

Udvalgsrapport til

28.8.2021
Hovedservicerådsmøde den
For
Udvalg/Internationale
WEB/hjemmesidearbejdsgruppen
Delegerede:
Godkendte
Udvalgsmedlemmer
(der skal stadig sendes
anmodning om
indtrædelse særskilt):

Ane S, Niels J, Lisbeth L, Tina M og Peter T

Afbud:
Øvrige deltagere:
Igangværende aktiviteter:

Forventes afsluttet:

Tilpasse hjemmesidens arkitektur og menuer til det nye
design. Skrive og redigere tekster. Opspore egnede fotos
samt udarbejde lydklip/video/grafik. Udarbejde
søgeordsanalyse
Aktiviteter siden sidst:

Efterår/vinter 2021

Arbejdsgruppen har afholdt 2 møder siden Servicekonferencen (hvor Ane S fremviste en lille
bid af den nye hjemmesides design og struktur). Gruppen har bl.a. berørt flg. emner:
- Skal AA på et tidspkt. have udviklet en særlig ”app”, der kan linkes til hjemmesiden?
- Mødesøgningsfunktionen i ny hjemmeside.
Planlægger at arbejde med:
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Analysere besøg på hjemmesiden og oprette/løse opgaver for, hvordan vi lykkes med at få de
forskellige målgrupper i tale.
Færdiggørelse af migreringen (omtrent 1:1) af hjemmesiden, som p.t. er rimeligt langt
fremskreden.
Overføre materiale fra nuv. hjemmeside til ny.
Eventuelt:
Nyt møde i arbejdsgruppen er 15. september. Vi håber på en lancering af ny hjemmeside inden
udgangen af 2021.

Dato: 1.8.2021

For
Udvalg/Delegerede:

Peter T

Bilag 13

Rapport til HSR-møde juni 2020
Landsdækkende Informationsudvalg (LIV)
Udvalgsmedlemmer:
Formand:
Ane S.
Region Nordsjælland: Jeppe L.
Region Midtjylland:
Betty K.
Region Øst:
Erik H.
Region Storkøbenhavn: Lone B.
Region Nordjylland:
Claus
Region Syd:
Jesper
Hovedservicerådsmedlem: Lisa R. (Region Øst)

Igangværende aktiviteter:

Forventes
afsluttet

Revision af kommissorium for LIV
Folkemødet på Bornholm
Ny hjemmeside
Alcohol and me
Løbende informationsaktiviteter i hele landet

Igangværende
Juni 2020 aflyst
Igangværende
Igangværende
Løbende

Aktiviteter siden sidst:
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Henvendelser fra offentligheden, PR og andre informationsaktiviteter
Der har ikke været mange henvendelser fra offentligheden grundet Covid-19, men der
har været en PR-henvendelse. Ejournalist fra Kristeligt Dagblad henvendte sig, blev
hjulpet til et åbent møde og skrev en artikel: https://www.kristeligt-dagblad.dk/livsjael/anonym-alkoholiker-de-der-ikke-kommer-sig-er-folk-som-ikke-er-villige-til-overgivesig
Nu vi er ved presseklip om AA har gruppen Young Sober Tribe i København også
medvirket i denne:
https://www.berlingske.dk/samfund/her-moedes-de-unge-alkoholikere-i-anonymtnetvaerk-jeg-fik-fine-karakterer
Her har der ikke været nogen involvering af LIV.
Folkemødet
Primo april kom oplysningen om, at Folkemødet 2020 er aflyst pga. corona-lockdown.
Det var forventet, så vi havde forberedt os på det. Vi havde (som vi gør hvert år) betalt
2000 kr. for at have Kærnehuset i Allinge med i programmet som privat eventsted, og
dette beløb refunderer Folkemødet.
Revision af Kommisorium
På initiativ fra møde mellem Daglig Ledelse og LIV, reviderer LIV sit kommisorium.
Revisionsarbejdet er så godt som færdigt via mødeaktivitet i LIV og mangler kun at blive
samlet og formidlet internt i LIV og dermed til HSR.
Alcohol and me
Vi ser endnu engang på, om vi kan komme i mål med konvertering til dansk af den
engelske video Alcohol and me, så vi kan bruge den på AA’s hjemmeside og på
Youtube.
Informationsarbejde i grupperne/regioner
LIV ser på, om der kan etableres en database over informanter. Det findes allerede
nogle steder. Vi ser på muligheden for at få slået på tromme for informationshåndbogen
ude i grupperne, og vi ser på muligheden for at opdatere layout og indhold på AA’s
powerpoint-præsentation til brug ved informations af offentligheden.
Link til inforamtionshåndbogen:
http://dkaa.dk/wp-content/uploads/2012/11/aa-og-offentlig-information-rev-230216.pdf
Link til powerpoint om information om AA:
http://dkaa.dk/wp-content/uploads/2012/11/AA_Information_til_Standen_2012.ppt
Næste LIV-møde 22. august
Den 7. august 2020

For udvalget: Ane S., formand for LIV
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Bilag 15

Udvalgsrapport til

28. august 2021
Hovedservicerådsmøde den
For
Udvalg/Internationale
Servicehåndbogsarbejdsgruppen
Delegerede:
Godkendte
Udvalgsmedlemmer
(der skal stadig sendes
anmodning om
indtrædelse særskilt):

Peter K.
Susanne H.
Svend H.
Stig J. ---------- Formand.
Keld F. --------- Sekretær.

Afbud:
Ingen
Øvrige deltagere:
Igangværende aktiviteter:

Forventes afsluttet:

Løbende ajourføring af Håndbøgerne
Aktiviteter siden sidst:
3 planlagte møder i 2021 aflyst på grund af Corona epidemien. Nødvendige beslutninger er
klaret ved mailkorrespondance.
Udarbejdet oplæg, til Hovedservicerådsmøde, vedrørende ”Integrering af internet- og
videomøder i Strukturen”.
Gennemgang af beslutninger på Servicekonferencen 2021
Begge håndbøger ajourført med beslutningerne.
Drøftet registrering af beslutninger på Servicekonferenserne, der ikke medfører ændringer i
håndbøgerne
Drøftelse af tidsterminer i forbindelse med ændringen af tidspunktet fo Servicekonferencen til
november måned.
Udarbejdet forslag til datoer til Hovedservicerådet.
Planlagt kommende møder i Arbejdsgruppen
Planlægger at arbejde med:
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Eventuelt:
.
Dato: 20. juni 2021

For
Udvalg/Delegerede:

Keld F

Bilag 16

Udvalgsrapport til

28.08.2021

Hovedservicerådsmøde den
For
Udvalg/Internationale
TEU – Telefon- og e-mail Udvalget
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:
ikke besat
Region Syd:
Jens T *
Region Øst:
Simon W
Region Storkøbenhavn: Lene T (stopper senest med årets udgang
– ingen afløser fundet endnu)
Region Nordsjælland: Vibeke L
HSR medlem
Ilias P

*
Flere funktioner
Afbud:
Øvrige deltagere:

Vagtkoordinatorer:
E-mail vagten
Telefonvagten

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:
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Aktiviteter siden sidst:
Grundet sommerferie, har aktivitet i udvalget været meget lav. Intet nyt at berette.
Håndbog og Nyt om… er udsendt i juli
Fra e-mailvagten:
Grundet sommerferie er der intet nyt at berette.

Planlægger at arbejde med:
Koordinator for telefonvagterne skal oplære vores nyfundne afløser. Denne oplæring starter
forventeligt omkring sommerferien.
TEU forventer at deltage på HSR mødet i april – enten fysisk eller virtuelt.
Vi fortsætter deltagelsen i arbejdet omkring AA’s nye hjemmeside. Der henvises til særskilt
rapport om dette fra arbejdsgruppen.
TEU erfaringsudvekslingsmøde afholdes i første halvdel af september – vi overvejer at forsøge
os med afholdelse via Zoom, for at se om dette vil øge interessen for mødet.
Næste TEU møde skal planlægges. Som udgangspunkt skal mødet afholdes i Middelfart.
Næste Nyt om…. udsendes næste gang i oktober
…. 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: 30 juli, 2021

For
Udvalg/Delegerede:

Lisbeth L., formand
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Bilag 17

Udvalgsrapport til

28. august 2021
Hovedservicerådsmøde den
For Udvalg/Internationale
Delegerede:
Økonomiudvalget - møde den 7. august 2021
Godkendte
Udvalgsmedlemmer
(der skal stadig sendes
anmodning om indtrædelse
særskilt):

Ole K
Svend H (formand),

Afbud:

Ingen

Hovedservicerådsrepræsentant: Ubesat

Øvrige deltagere:
Mogens B A (Forretningsfører) - Ivan W (ansøger)
Igangværende aktiviteter:

Forventes afsluttet:

Bugetopfølgning / økonomisk status
Arbejde med at finde muligheder for at forøge indtægterne og
/ eller formindske udgifterne

Løbende

Aktiviteter siden sidst:
- gennemgang af regnskab for 1. halvår 2021
- status vedrørende nyt regnskabssystem
- drøftelse af forsendelsesomkostningerne i Bogshoppen
- nye medlemmer i udvalget, Ivan W har søgt Hovedservicerådet
- justering af møder i 2021
Planlægger at arbejde med:
-

-

ideer til styrkelse af interessen for budgettet
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

Dagsorden for Hovedservicerådsmødet den 28. august 2021
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Dato:
9. august 2021

For
Udvalg/Delegerede: Svend H

Bilag 18

Udvalgsrapport til
Hovedservicerådsmøde den
For
Servicekonferenceudvalg
Udvalg/Internationale
Delegerede:
Lone B., Erik H., Adam D., Pijanna G., Anders R., Jørgen F- H.,
Cathrin B., Trine R. H.
Godkendte
Udvalgsmedlemmer
Suppleanter:
(der skal stadig sendes
Finn Sv., Niels P., Betty K., Hanne Th.
anmodning om
indtrædelse særskilt):
Afbud:
Øvrige deltagere:
Igangværende aktiviteter:

Forventes afsluttet:

Aktiviteter siden sidst:
Der er ikke noget at berette, da vores første møde afholdes lørdag d. 11. sep. 2021.
Planlægger at arbejde med:
Evaluering af SK – 2021
Idéer til planlægning af SK – 2022
Evt.
Eventuelt:
Dato: 6. august 2021

For
Udvalg/Delegerede:

Vibeke R.
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Bilag 19

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

28.08.2021

Nordisk Delegerede

Randi P.
Morten R.

Afbud:
Øvrige deltagere:
Igangværende aktiviteter:
-

Forventes afsluttet:

Forsøger at få etableret et digitalt møde med de øvrige
nordiske landes delegerede.

-

Så snart det kan ade sig
gøre

Aktiviteter siden sidst:
-

Mail dialog med Sveriges delegerede der er tovholder på det kommende nordiske
digitale fælles møde.

Planlægger at arbejde med:
-

Få det nordiske samarbejde op og køre igen.

Eventuelt:

Dato: 08.08.2021

For
Udvalg/Delegerede:

Randi P. / Morten R.
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Udvalgsrapport til

28/08 - 2021
Hovedservicerådsmøde den
For
Udvalg/Internationale
Internationale delegerede
Delegerede:
Godkendte
Udvalgsmedlemmer
(der skal stadig sendes
anmodning om
indtrædelse særskilt):

Tobias D.
Asger J.
Suppleant: Svend H.

Afbud:
Øvrige deltagere:
Igangværende aktiviteter:

Forventes afsluttet:

Der er ingen opgaver for nuværende.
Aktiviteter siden sidst:
Asger J. er blevet valgt ind på SK 2021. Og Svend H. valgt ind som suppleant på samme tid.
Dermed er vi fuldt besat.
Det er blevet besluttet at ESM 2021 (med temaet: Love and Service) skal afholdes virtuelt og
dermed ikke i York.
Planlægger at arbejde med:

Skal i gang med at lave rapport til ESM 2021.
Eventuelt:

Dato: 05/08 - 2021

For
Udvalg/Delegerede:

Tobias D.
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Bilag 21

Regionsrapport til Hovedservicerådsmøde

5/8-2021

den
For Region:
Midtjylland
Hovedservicerådsrepræsentanter:
Carsten N
Afholdte regionsmøder i
perioden:

2

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 online Torsdag13/4- 2021 – samt online Torsdag 1/7- 2021
Kriseregionsrådsmøde 14/6-2021 ( beholder Formand + Næstformand )
Servicekonferensen afholdt 12-13 Juni ( dejligt )
Møde i Informationsudvalget 28/1-2021 samt 8/4-2021, begge online

Næste møde: Regionsmøde Lørdag 21/8-2021 (Silkeborg)

Eventuelt:

Dato:

5/8-2021

For
Regionen:

Carsten N
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Bilag22
I region Nordjylland har vi siden sidst haft et regionsmøde med deltagelse af 8 personer fra
forskellige grupper og udvalg.
Vores primære opgave er pt. at arrangere landsmødet. Den 15. august vil der blive holdt et
arbejdsmøde for alle udvalgene under landsmødeudvalget.
Der arbejdes stadig på at finde en HSR rep.
Mvh Niels T

Bilag 23

Regionsrapport til Hovedservicerådsmøde
den
For Region:

Nordsjælland

Hovedservicerådsrepræsentanter:

Stig J og Peter T

Afholdte regionsmøder i
perioden:

25. august 2020

Antal ugentlige AA-møder i
Regionen:

32

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

28. august 2021

70 %

Informationsudvalg (RIV)
Speakerbank

Andre aktiviteter i regionen:

Dagsorden for Hovedservicerådsmødet den 28. august 2021

Side 20 af 29

Der har ikke været afholdt regionsmøde, siden denne rapport. (13.10.2020 )
Der blev afholdt et formøde til SK 20, 1. juni 2021.
Regionsformanden Jesper er afgået, da han er flyttet til anden region, vi forventer en ny bliver
valgt på næste Regionsmøde.
Regionens HSR-repr., SK-delegerede +++ holdt formøde til Servicekonferencen 2020 den 29.
sept. På dette møde blev det besluttet at melde kollektivt afbud til SK 20 grundet Covid 19epidemien (smittefaren!). På mødet blev vi desuden enige om at fremsende diverse forslag
vedr. SK (nu udsat til forår 2021) til Daglig Ledelse samt HSR, således at arbejdet i AA kan
fortsætte – trods den manglende konference i år. Denne skrivelse (og andre!) behandles på
HSR-mødet 7. november 2020.10.13.
Reg. N. har fået valgt ny 1. års delegeret (Erik), således at regionen er fuldt besat med 6
delegerede.
Fast pkt. på kommende regionsmøder bliver ”Landsmøde 2022”, som Reg. N. skal afholde.
Næste møde:
24. august 2021
Eventuelt:

Dato:

06-08-21

For
Regionen:

Stig J.

Bilag 24

Regionsrapport til Hovedservicerådsmøde

28.8.2021

den
For Region:
Storkøbenhavn
Hovedservicerådsrepræsentanter: Flemming S og Elizabeth E

Dagsorden for Hovedservicerådsmødet den 28. august 2021
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Afholdte regionsmøder i
perioden:

16. juni 2021 med 16 deltagere

Antal ugentlige AA-møder i
Regionen:

Ca 120

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

10%

LIV (Landsdækkende informationsudvalg)
Der er en power point som er ældgammel som bliver brugt til informationsarbejdet i hele
landet. Udvalget spørger om der kan nedsættes en arbejdsgruppe der vil opdatere den og
gøre den mere up-to-date. Cathrin melder sig som interesseret til dette arbejde.
TEU (Telefon og e-mail udvalget)
Kontaktpersonerne har meldt sig, men der skal måske kigges på listen – for nogle bliver ringet op
ustandseligt og andre har stået på listen i 2 år uden at blive kontaktet. (går den måske i alfabetisk
rækkefølge?)

Andre aktiviteter i regionen:
Indkomne forslag:
i. Fællesskabet i en foranderlig tid. Møderne har i lang tid været hjemme i stuerne og hvad
betyder det for os som AA grupper? Hvad skal regionens rolle være i en foranderlig tid?
Kunne vi lave regionsmødet som et hybridmøde for at gøre vores arbejde mere gennemsigtigt?
Kan vi lave et Åbent Hus? Kan vi tage ud og fortælle om region Storkøbenhavn til et par møder
hver? Savner nogle foldere der fortæller om regionen og jeg vil være villig til at løbe ud med
dem. Vi skal tage kontakt til grupperne. Vi kan bare sige at de kan jo tage kontakt til os, men
det gør de bare ikke. Vi sidder her for at servicere grupperne, men når de ikke er repræsenteret
er det svært. Vi skal støtte grupperne op om hvordan de, som grupper, kan bringe budskabet
videre til den lidende alkoholiker. Vi kan ikke bare tage ud til grupperne, vi skal have noget at
komme ud med. Hvad kan vi tilbyde grupperne i vores region? Folderen ”glæden ved at
grupperepræsentant” er der måske mange grupper der slet ikke kender, og der er måske også
mange grupper der slet ikke holder gruppesamvittighed? Vi kunne komme ud med viden om
hvad hattepengene går til – det tror jeg ikke alle ved. Kan vi lave et par bulletpoints så det
bliver enkelt.
ii. Samarbejde grupperne imellem. Hvordan kan vi være medvirkende til at inspirere hinanden
med viden om AA’s historie og struktur uden at det bliver belærende?
At komme ud og danne relationer. Hvis man har overskud til at tilbyde det kan man melde sig
som ”servicesponsor”. Stille sin erfaring til rådighed.

Næste møde:
16.9.2021
Eventuelt:
Næstformand søges. Kvalifikationer og arbejdsbeskrivelse i henhold til regionshåndbogen. Ingen
ansøgning modtaget.

Dato:

7.8.2021

For
Regionen:

Flemming S
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Bilag 25
28-08-21

Regionsrapport til
Hovedservicerådsmøde den
For Region:
Hovedservicerådsrepræsenta
nter:
Afholdte regionsmøder i
perioden:

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

Syd

Asger J, Leif
6/6 i Skrydstrup

87
Ca.25

Andre aktiviteter i regionen

Næste møde:
Fanø 12/9
Eventuelt:
Endelig fik vi valgt ny formand, Asger J, Odense, Næstformand og HSR-rep. , Leif, Åbenrå,
Sekretær Inger, Gråsten, og LIV-rep. Jesper, Esbjerg. Alle opstillede blev valgt enstemmigt.
Henry, Kolding, stopper som kasserer og Elly, Tønder stiller op i stedet
Dato 08-08-21
For
Asger J
:
Regionen:
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Bilag 26

Regionsrapport til Hovedservicerådsmøde

06/08/21

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

1

Antal ugentlige AA-møder i
Regionen:

63

Hvor stor en procentandel af
grupperne var repræsenteret på
regionsmødet:
U08/21valg nedsat af regionen:

27

Informationsudvalg
TEU- udvalg
IT- udvalg
Strokturudvalg
Erfaringsgruppe
Andre aktiviteter i regionen:
Det har ikke været ingen aktivitet i regionen
Næste møde:
14/08/21
Eventuelt:

Dato:

06/08/21

For
Regionen:

Ilias P
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