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Referat fra Hovedservicerådsmøde 

Lørdag den 10. december 2022 

Hovedservicekontoret - Thorsgade 59, 2200 København N 

 

Deltagerliste: 

 
Region Nordjylland Stedfortræder Pia A 

Region Nordjylland Stedfortræder Ole Kr 

Region Midtjylland   Carsten N 

Region Midtjylland    Helle HP 

Region Syd   Asger J* 

Region Syd   Ubesat 

Region Øst   Ubesat 

Region Øst    Lisa R 

Region Storkøbenhavn   Afbud  

Region Storkøbenhavn   Elvin T-O 

Region Nordsjælland   Stig J* 

Region Nordsjælland    Afbud 

Formand for Hovedservicerådet   Sune H-S 

Viceformand for Hovedservicerådet   Dorte S 

Konstitueret Sekretær for Hovedservicerådet  Vibeke R 

Konstitueret Kasserer for Hovedservicerådet  Afbud 

Servicekonferenceformand 2022   Anders R 

International Delegeret   Asger J* 

International Delegeret   Ubesat 

Nordisk Delegeret   Ilias P 

Nordisk Delegeret   Ubesat 

Forretningsfører   Afbud 

 

Repræsentant fra Box 334-udvalget   Ole P* 

Repræsentant fra Landsdækkende Informationsudvalg Afbud 

Repræsentant fra Telefon- og e-mailudvalget  Lone Z 

Repræsentant fra Økonomiudvalget   Ivan W 

 

Kontorfunktionerne   Ole P* 

     

Referent   Stig J* 

Referent   Svend H 

 

* = repræsenterer flere funktioner  
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1. Velkommen 
 

 Vibeke R bød velkommen og oplæste Formålserklæringen. 
 
2. Præsentationsrunde 

 

 Deltagerliste samt Fortrolighedslisten gik rundt mens deltagerne præsenterede sig. 
 
3. Referat 

Vibeke R oplyste at Referatet fra mødet den 17. september 2022 ligger på 
hjemmesiden. 

 
4. Afbud/fravær 
 

 Der var afbud fra: 
   

  Flemming St (Stedfortræder syg)  Region Storkøbenhavn 
  Lisbet G     Region Nordsjælland  
 Preben H H    Konstitueret Kasserer  
 Mogens B A (Stedfortræder Svend H)  Kontorforretningsfører  
 Betty K (Syg) Landsdækkende 

Informationsudvalg (LIv) 
 Susanne H (syg)   Referent 
 
 
5. Rapport fra Daglig Ledelse 

Sune H-S supplerede mundtligt med at takke for den tillid, der er vist ved at han 
blev valgt. 

Samtidig takkede han for en godt gennemført Servicekonference, der var afviklet i 
den rigtige ånd. 

Daglig Ledelse har afholdt et enkelt møde og et Kontormøde siden 
Servicekonferencen. 

Der var til Daglig Ledelse kommet en henvendelse fra en stor virksomhed, der 
ønskede at få oplysninger om, hvordan AA leder medlemmerne. Baggrunden var et 
ønske om oplysning om at problem-medarbejdere, men der var ingen specifik 
beskrivelse af, om det drejer sig om medarbejdere med alkoholproblemer. 

Daglig Ledelse har svaret med henvisning til Traditionerne og til oplysninger på 
AA’s hjemmeside. 

Pia A spurgte om der er en indtaling af bogen Anonyme Alkoholiker, 4. udgave, 
som lydbog, så den for eksempel kan benyttes af blinde. 

Dorte T oplyste, at der til personer med særlige handicap foretages indlæsninger 
af NOTA (der udgiver lydbøger til personer med blandt andet synshandicap), 
hvilket de har tilladelse til. For tiden er arbejdet der strandet på forhandlinger om 
rettigheder med Copydan. 

Det blev oplyst, at der er sat arbejde i gang med at få den 4. udgave indtalt, men 
der afventes fortsat godkendelse fra AA World Service til at anvende MP3 filer. 

Ole P oplyste, at den eksisterende CD med 3. udgave af bogen er overspillet til et  
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USB-stik, der kan købes i bogsalget til samme pris som CD-er. 

På hjemmesiden kan hele 4. udgave af bogen læses. 

Rapporten blev godkendt. 

  
6. Servicekonferencen 2022: Hvad skal vi handle på? Hvordan gik det? 

. Vibeke R foreslog, at i dag kommenterer vi kun, ”Hvordan gik det?” - Hvad der skal 
handles på, tages op på næste møde, da Referatet først for nylig er udsendt. 

 Ordet gik herefter rundt, først blandt Hovedservicerådsmedlemmerne. 

 Der blev blandt andet nævnt følgende: 

▪ anderledes stemning end der plejer at være 
▪ rigtig god stemning 
▪ det fungerede godt 
▪ problemer med et koldt rum blev hurtigt løst af Receptionen 
▪ afsluttet i en dejlig - den rette - ånd 
▪ dejligt at mødes på denne måde 
▪ en fantastisk weekend 
▪ rigtig god Servicekonference 
▪ vi arbejdede godt sammen 
▪ stor enighed med at være enig med de fleste i tilfredshedsundersøgelsen 
▪ en god øvelse i at udvikle sig at stå på en talerstol overfor så mange 

mennesker 
▪ rigtig god stemning - var det på grund af temaet ”Kærlighed i Service” 
▪ tillykke med at det er overstået 
▪ godt møde med 4. års Delegerede og repræsentanter fra Udvalgene 
▪ givende med Regionens time 
▪ vi blev løftet op i et højere plan 
▪ tak til AA-data for det arbejde, der blev udført 
▪ rart at mærke, hvordan det landsdækkende arbejde fungerer 
▪ god og spændende 
▪ AA-Data havde en ny person med for at forberede muligheden for rotation 
▪ AA-Data er ved at lave en ”kogebog” med beskrivelse af det, der skal 

foregå i forbindelse med konferencen 

 

7. Skal ny-oversættelsen af ”AA for kvinder” på en Servicekonference? 
 

 Punktet gav anledning til en del drøftelse, både om det konkrete emne og om de 
generelle betingelser i forbindelse med oversættelser herunder om, hvornår 
oversættelser skal godkendes i AA World Service (AAWWS) i New York. 

  
 På baggrund af oplysninger om, at der er tale om en pjece med en række større 

ændringer og tilføjelser, var der  
 enighed om at det er et forslag til Servicekonferencen. 
  
8. Orientering om 9 måneders regnskab (ved Svend H) 
 

 Svend H gennemgik Regnskab og Balance for de første 9 måneder og gjorde 
opmærksom på, at der er tale om rå tal, der viser hvad der er bogført den 30. 
september. Ved årsafslutningen sker er en periodeafgrænsning. 
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 Vibeke R oplyste, at som Kasserer for Region Nordsjælland, var der indsendt et 

andet beløb end det, der blev opgivet som overskud for Landsmødet. 
 Mogens B A anmodes om at redegøre for de forskellige tal. 
  
 Ilias P spurgte om hvorfor der i Status er opført gældsposter, når der er 

tilstrækkelige midler til at betale enhver sit. 
 
 Svend H oplyste, at der er tale om for eksempel moms, der beregnes ved salg, men 

indbetales senere. Det kan være Fakturaer, der er bogført som køb, men forfalder 
efter den 30. september, derfor er der ingen tale om egentlig gæld, men om 
tidsforskydninger. 

  

 Regnskabet blev taget til efterretning. 
 
 

9. Rapporter fra udvalg med videre: 
 

a. Box 334 udvalget  
 

  På baggrund af beslutningen på Hovedservicerådets møde den 17. 
september 2022 om at afvise at medsende en indbydelse til et arrangement 
sammen med Box-334, ønskede redaktionen at der udarbejdes en 
vejledning til, hvad der må tages med i bladet, dels som indhold, dels som 
vedlagt materiale. Samtidig bør det fremgå, hvad der kan optages i 
mødekalenderen på hjemmesiden. 

 

  I debatten blev det blandt andet fremført, at det mest enkle er at sige, at et 
AA-møde eller et AA-speak bør være åbent og gratis for AA-medlemmer. 
Hvis der er tale om supplerende ydelser som mad, overnatning eller 
underholdning, er det i orden, at der er en betaling for at deltage. 

 

  Samtidig blev der spurgt, om Box-bladet kan skrive om et arrangement 
efterfølgende, hvis der bliver indsendt en artikel. Der var enighed om at det 
er en anden situation, end at forhåndsaftale arrangementet, da ethvert 
medlem kan dele sine oplevelser. 

 

  Det blev i enighed besluttet, at Servicehåndbogsarbejdsgruppen 
udarbejder et oplæg til Hovedservicerådet med en formulering om, 
hvad der er hvad. 

 
b. Landsdækkende Informationsudvalg (LIv) 
 

Det blev indledningsvis påpeget, at hensigten er, at der knyttes supplerende 
bemærkninger til den indsendte rapport. 
Der forelå ingen rapport, men Helle H P nævnte kort, at der er ved at være 
oprettet Regionale Informationsudvalg i de fleste regioner. 
 

c. Arbejdsgruppe vedrørende ny Hjemmeside  
 

Dorte S rejste spørgsmålet om der er kommet et andet medlem af 
Arbejdsgruppen, da der er skiftet formand i Telefon- og e-mail Udvalget. 
 

Spørgsmålet gav anledning til en drøftelse om sammensætningen fortsat 
beror på repræsentation fra bestemte Udvalg eller om det er den 
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eksisterende sammensætning, der er blevet gældende for at beholde de 
erfaringer, der er opbygget i samarbejdet. 
 
Daglig Ledelse udarbejder en indstilling om sammensætningen af 
Arbejdsgruppen. 
 

d. Servicehåndbogsarbejdsgruppen  
 

Stig J oplyste, at et medlem af Arbejdsgruppen, der i længere tid har haft 
fravær på grund af sygdom, nu er på vej tilbage som deltager. 
 

e. Telefon og E-mail Udvalget (TEU) 
 

Lone Z oplyste, at på baggrund af det store arbejdspres, der ligger på 
Telefonvagtkoordinatoren, er der initiativer på vej med 2 
Telefonvagtansvarlige (der er en, der har meldt sig og en mere på vej). 
Samtidig oprettes en Telefonvagtsponsor for nye Telefonvagter. 
 

I alle Regioner er der nu valgt repræsentanter, men de mangler at indsende 
anmodning om indtræden til Hovedservicerådet. 
 

Ilias P oplyste, at der har været forsøg med at benytte sin egen telefon i 
stedet for at AA stiller en telefon til rådighed. Forsøget har fungeret godt, så 
der kommer en indstilling til Hovedservicerådet om at ændre på praksis. 

 
f. Økonomiudvalget 
 

Ivan W oplyste, at der stadig er plads til flere i Økonomiudvalget, så vi hører 
gerne fra interesserede. 
 

g. Servicekonferenceudvalget 
 

Der forelå ingen rapport, da Udvalget først skal mødes i januar måned. 
 

h. Nordiske Delegerede   
 

Ilias P spurgte på baggrund fra en henvendelse fra den afgåede Nordisk 
Delegerede Randi P, om der fra AA Danmark er nogen kontakt til de danske 
ambassader. 
 

Det blev oplyst, at der ingen forbindelser er. 
 

Sune H-S påpegede, at i Referatet fra det seneste møde mellem de 
Nordiske Delegerede, fremgår det, at der i Danmark intet arkiv er, bortset fra 
lidt på hjemmesiden. 
 

Dette er ukorrekt. Der er igennem mange år samlet og opbygget et stort og 
registreret arkiv. Sune H-S bad om at Ilias P tager det med til næste møde 
mellem Nordiske Delegerede. 
 

i. Internationale delegerede  
 

Anders R spurgte, om der er internationale erfaringer med at inddrage 
Videomøder i strukturen. 
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Asger J oplyste, at der i Irland var nogle erfaringer, herunder at inddrage 
”Hybrid-møder”. 
 

Asger J fremskaffer oplysninger til Hovedservicerådet om, hvordan 
Ireland har integreret Videomøderne. 
 

Ole Kr spurgte om, hvordan det går med godkendelsen af den seneste 
oversættelse. 
 

Asger J oplyste, at det på World Service Mødet var blevet oplyst, at der er 
ved at ske ændringer i den afdeling, der står for godkendelserne. Et nyt 
system skulle være på plads i starten af 2023. 
 

Med ovennævnte bemærkninger blev rapporterne godkendt. 
 

10. Rapporter fra Regionerne: 
 

a. Region Midt 
Ingen bemærkninger. 
 

b. Region Nordjylland     
 

Ole Kr oplyste, at der er valgt to nye repræsentanter til Hovedservicerådet, 
men der endnu ingen besked er indsendt. 
 

Pia A oplyste, at der i regionen har været afholdt nogle temamøder, der har 
gjort at deltagertallet er steget. 

 
c. Region Nordsjælland  

Ingen bemærkninger. 
 
d. Region Storkøbenhavn 

Ingen bemærkninger. 
 

e. Region Syd 
 
Anders R rejste et spørgsmål vedrørende stemmeret til Regionsmøderne. 
 
Asger J oplyste, at der havde været tvivl om, hvem der kunne stemme. 
Efter drøftelse af forskellige muligheder, besluttede et enigt Regionsmøde, 
at det kun er Grupperepræsentanterne, der har stemmeret. 
 

f. Region Øst 
Ingen bemærkninger. 
 

 Med ovennævnte bemærkninger blev rapporterne taget til efterretning. 

 

11. Eventuelt 
 

 Fristen for rapporter til næste Hovedservicerådsmøde er opført til 7. januar. Det 
korrekte er 14. januar 2022. 
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12. Oplæsning af Ansvarlighedserklæringen og vi slutter med Sindsrobønnen 

Vibeke R takkede for en rigtig god dag og oplæste Ansvarlighedserklæringen.  

Vi sluttede med Sindsrobønnen. 

Mødet afsluttet klokken 15.10 

 

Hovedservicerådets 

mødedatoer: 

 

Emner Uge 

Sidste frist for 

rapporter og 

forslag til møderne 

2023:    

4. februar  5 14. 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 

 


