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Overskrift Forslag 
Behandles i 

Komite 
Side 

Forslag  

Tilføjelse til 
”Servicekonferenceudvalget” 
(side 11 i Servicehåndbogen) 

 
F 01 

 
Oplysning 

4 

Ny formulering af udtrykket ”mænd og 
kvinder” i Formålserklæringen. 

 
F 02 

 
Fremsyn 

6 

Vedrørende Suppleanter og 
Stedfortrædere F 03 Solidaritet 8 

Stemmeret for repræsentanter 
for udvalgene på 
Servicekonferencen 

F 04 Fællesskab 10 

Valg og rotation af Delegerede F 05 Solidaritet 12 

Oversættelse af Safety Card til dansk F 06 Fremsyn 14 

Workshopemner  

Hvordan takler vi medlemmer, 
der ikke optræder ordentlig i 
gruppen? 

W 01 Alle komiteer 17 

Er vi tilfredse med den struktur vi har 
for nuværende? W 02 Alle komiteer 19 

Hvordan integreres internet 
møder i AA strukturen? W 03 Alle komiteer 21 

Styrkelse af behandlingen af 
Budgettet for det kommende år W 04 Alle komiteer 23 

Fungerer samarbejdet med 
Kriminalforsorgen (KRIM) og AA 
– grupperne? 

 
W 05 

 
Alle komiteer 

25 
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Forslag 

 

”Konkrete ændringer, 

der kan foretages afstemning om” 

(Servicehåndbogen 2021 side 3) 
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Forslag til behandling i arbejdskomite:  Oplysning Forslag nr.: 1 

Forslagsstiller:  Hovedservicerådet 

Forslag: 

 
Tilføjelse til ”Servicekonferenceudvalget” (side 11 i Servicehåndbogen) 
 
Nuværende tekst: 
Der nedsættes et Servicekonferenceudvalg, der består af: 
   -Formanden for hver af de kommende Komiteer 
   -Sekretæren fra hver af de kommende Komiteer 
   -Servicekonferenceformanden 
   -Servicekonferenceviceformanden    
   -Et medlem af Daglig Ledelse 
 
Forslag: 
Efter Servicekonferenceformanden tilføjes: ”- Den afgåede Servicekonferenceformand” 
 

Økonomiske konsekvenser:   
 

Evt. Bilag:  
 

 
Eventuelt kun deltage i første møde for at deltage i evaluering og videregivelse af erfaring 
for ikke at ”dominere” næste Servicekonference. 
Selv om det måske er små penge er der økonomiske konsekvenser til transport. 
 
Vi indstiller til godkendelse 9 for og 2 imod, 2 stemmer ikke 

Udfyldes først på Servicekonferencen 

Komiteens indstilling (vedtagelse eller forkastelse) 
 
Forslaget indstilles til: Vedtagelse 

Begrundelse for indstilling:       
Det handler om at bruge erfaringen samlet i AA og på nuværende servicekonference for 
at styrke det kommende servicekonferenceudvalgs arbejde. 
 

Eventuelle bemærkninger: 
 
Vi indstiller til godkendelse 9 for og 2 imod, 2 stemmer ikke.  
Et modargument er at der er erfaring nok i det nye udvalg og frygt for eventuel 
undertrykkelse af muligheden for fornyelse. 
 
                                                                                                         Fortsættes næste side 
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Afstemning i plenum  

 
For komiteens indstilling: 48 (98,0%) - Imod komiteens indstilling: 1 - Hverken for eller imod: 2 
 
Ingen fra mindretallet ønskede ordet 
   
Afgivne stemmer i alt: 51  
 

Forslaget er:  Vedtaget 
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Forslag til behandling i arbejdskomite: Fremsyn Forslag nr.: 2 

Forslagsstiller:  Region Storkøbenhavn 

Forslag:  

 

Alt fremtidigt litteratur og andet digitalt tryk får en ny formulering af udtrykket ”mænd og 
kvinder” i Formålserklæringen.  

 

Formålserklæringen: 

Anonyme Alkoholikere er et fællesskab af mænd og kvinder, der deler erfaring, styrke og 
håb for at kunne løse deres fælles problem og derigennem hjælpe andre til at komme sig 
af alkoholisme. Det eneste, der kræves for at blive medlem, er et ønske om at holde op 
med at drikke. Der betales intet kontingent. AA klarer sig selv økonomisk gennem egne 
frivillige bidrag. AA er ikke tilknyttet nogen sekt, trosretning, organisation, institution eller 
nogen form for politik. AA tager ikke stilling til stridsspørgsmål og vil hverken støtte eller 
bekæmpe nogen som helst sag. Vort hovedformål er at forblive ædru og hjælpe andre 
alkoholikere til at opnå ædruelighed. 

 

Begrundelse: 
 
I USA og Canada har de lavet en mere nutidig formulering af Formålserklæringen og det 
bør vi efterleve her i Danmark.  

Økonomiske konsekvenser:   
 
Ingen, da det kun er på fremtidigt litteraturtryk og digitalt.  

Evt. Bilag:  
 

 

Udfyldes først på Servicekonferencen 

Komiteens indstilling (vedtagelse eller forkastelse) 
 
Forslaget indstilles til: Vedtagelse. 

Begrundelse for indstilling:       
Vi skal følge med tiden.  
Det er gjort i U.S.A. 
A.A. skal rumme alle.         
For rehabilitering af det barn der fødes i nat. 
Kønsneutral. 
                                                                                                   Fortsættes næste side 
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Eventuelle bemærkninger:  
Fra folk der indstiller til forkastelse. 
Der er 2 køn.  
Det har virket, så hvorfor ændre det? 
Udvanding af dansk sprog.  
Hvorfor skal vi ændre, bare fordi andre gør det. 
 

Afstemning i plenum  

 
For komiteens indstilling: 31 (68,9%) - Imod komiteens indstilling: 14 - Hverken for eller imod: 6 
 
Efter udtalelse fra mindretal: 
 
For komiteens indstilling: 30 (65,2%) - Imod komiteens indstilling: 16 - Hverken for eller imod: 5 
   
Afgivne stemmer i alt: 51  
 

Forslaget er:  Anbefaling til Hovedservicerådet 
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Forslag til behandling i arbejdskomite:  Solidaritet Forslag nr.:3 

Forslagsstiller:  Servicehåndbogsarbejdsgruppen 

Forslag: Vedrørende Suppleanter og Stedfortrædere 
 
Ændring af Servicehåndbogens  
 
a:         side 12: Valg og rotation af delegerede 

”Suppleant” ændres til ”Stedfortræder” 

b.         side 6: Servicekonferencens økonomi og side 16: Som ligestillede poster 
betragtes 

”Suppleanters” ændres til ”Stedfortræderes” Konsekvens af ændringen side 12  

c.        side 18: Udvalg og arbejdsgrupper 

Linjen ”Der kan udpeges suppleanter, der deltager i udvalgsarbejdet ved det faste 
medlems forfald” bør slettes. 

Hvis linjen skal fastholdes, bør der stå: ”Der kan udpeges stedfortrædere, der 
deltager i udvalgsarbejdet ved det faste medlems varige forfald” 

 

Begrundelse: 
 
For at sikre at alle posterne er besat, bør der kunne peges på en Stedfortræder, der er 
valgbar til den pågældende post. 
 
For at undgå at en valgt Suppleant vil stå helt uden opgaver, såfremt der ingen forfald er, 
finder Arbejdsgruppen det mere rimeligt, at der gives mulighed for at udpege en 
Stedfortræder i de tilfælde, der er behov. 
 
#  
 
Ifølge ”Den Danske Ordbog” betyder suppleant person der er valgt eller udpeget til at 
være stedfortræder for en anden ved dennes fravær. 
 
Stedfortræder betyder person der træder i stedet for en anden ved dennes fravær. 
 

Økonomiske konsekvenser:   
 
Ingen 

Evt. Bilag:  
Ingen 
 

                                                                                                   Fortsættes næste side 
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Udfyldes først på Servicekonferencen 

Komiteens indstilling (vedtagelse eller forkastelse) 
 
Forslaget indstilles til: Forkastelse 

Begrundelse for indstilling:       
Forslaget er for diffust og ukonkret.  
Giver anledning til for mange spørgsmål, konsekvenserne er ikke tydelige. 
 

Eventuelle bemærkninger: 
Komiteen havde ikke fuld enighed 
 

Afstemning i plenum  

 
For komiteens indstilling: 40 (83,3% - Imod komiteens indstilling: 8 - Hverken for eller imod: 3 
 
Ingen fra mindretallet ønskede ordet 
   
Afgivne stemmer i alt: 51   
 

Forslaget er:  Forkastet 
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Forslag til behandling i arbejdskomite:  Fællesskab Forslag nr.: 4 

Forslagsstiller: Servicehåndbogsarbejdsgruppen 

Forslag:  

 
Servicehåndbogens side 5 ” Stemmeret for repræsentanter for udvalgene på 
Servicekonferencen” 
 
Ændring af Servicehåndbogens side 5: Med stemmeret. 
 
Nuværende tekst: 
Med stemmeret 
• 55 Delegerede fra og valgt i de Regioner, som Fællesskabet til enhver tid er opdelt i.    
Indbyrdes fordeling sker efter nedenstående fordelingsnøgle. 
•     En repræsentant for hvert af Udvalgene. 
•    Hovedservicerådets Regionsvalgte medlemmer. 
•   Ikke-alkoholikere i Hovedservicerådet. 
 
Forslag: 
 
”En repræsentant for hvert af Udvalgene” flyttes til ”Uden stemmeret” 

Begrundelse: 
 
For en del år tilbage var nogle Udvalg nedsat af Servicekonferencen. Derfor gav det 
mening, at en repræsentant for Udvalgene havde stemmeret på Servicekonferencen. 
 
Senere er det besluttet at alle Udvalg er nedsat af Hovedservicerådet, og i henhold til 9. 
tradition, er Udvalgene direkte ansvarlige overfor Hovedservicerådet. 
 
Som følge af denne ændring, må det være naturligt, at fjerne stemmeretten for 
Udvalgsrepræsentanterne på Servicekonferencen. 
 
Det er fortsat vigtigt at repræsentanterne deltager i Servicekonferencen for at kunne 
fremlægge rapporter fra Udvalgene og besvare spørgsmål vedrørende arbejdet i 
Udvalgene. 
  
”9. tradition: AA som sådan bør aldrig organiseres, men vi kan nedsætte arbejdsudvalg 
eller komiteer, der er direkte ansvarlige over for dem, de tjener”. 

Økonomiske konsekvenser:   
ingen 

Evt. Bilag:  
ingen 

Fortsættes næste side 
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Udfyldes først på Servicekonferencen 

Komiteens indstilling (vedtagelse eller forkastelse) 
Forslaget indstilles til: Vedtagelse 

Begrundelse for indstilling:       
Fornuftigt.  
Undgå gammelmandsvælde.  
Sikre delegerets konference.  
Udvalget er nedsat af Hovedservicerådet. 
 

Eventuelle bemærkninger: 
Taleretten er bevaret 
 

Afstemning i plenum  

 
For komiteens indstilling: 44 (91,7%) - Imod komiteens indstilling: 4 - Hverken for eller imod: 3 
 
Ingen fra mindretallet ønskede ordet 
 
Afgivne stemmer i alt: 51 
 

Forslaget er:  Vedtaget 
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Forslag til behandling i arbejdskomite:  Solidaritet Forslag nr.: 5 

Forslagsstiller:  Servicehåndbogsarbejdsgruppen 

Forslag:  

 
Servicehåndbogens side 12 ”Valg og rotation af Delegerede” 
 
Tilføjelse af et nyt punkt: 
 
Personer der er valgt eller har været valgt på Servicekonferencen til en post med 
stemmeret på Servicekonferencen, er afskåret fra senere at deltage som Delegeret eller 
som suppleant for en Delegeret. 

Begrundelse: 
 
Delegerede er typisk nye personer i servicearbejdet på landsplan.  
En person med større erfaring i servicearbejdet på landsplan vil nemt komme til at præge 
de nyere Delegerede i Komiteerne. 
 

Økonomiske konsekvenser:   
 
Ingen 

Evt. Bilag:  
 
Ingen 
 

Fortsættes næste side 
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Udfyldes først på Servicekonferencen 

Komiteens indstilling (vedtagelse eller forkastelse) 
 
Forslaget indstilles til:  Vedtagelse 

Begrundelse for indstilling:       
 
God tilføjelse til Servicehåndbogen, som sikrer rotation.  
Delegerede har friske øjne, bibringer med undren og nysgerrighed. 
Rotation er AAs puls og der skal udvikling til for at sikre AAs overlevelse. 
 

Eventuelle bemærkninger: 
 
 

Afstemning i plenum  

 
For komiteens indstilling: 50 (100%) - Imod komiteens indstilling: 0 - Hverken for eller imod: 1 
 
Ingen fra mindretallet ønskede ordet 
 
Afgivne stemmer i alt: 51 

Forslaget er:  Vedtaget 
 
 

  



 

Side 14 af 26 
Forslag og Workshops - Servicekonferencen 2022 

 

 

Forslag til behandling i arbejdskomite: Fremsyn Forslag nr.: 6 

Forslagsstiller:  Region Storkøbenhavn 

Forslag: 
 
At ”Safety Card” F-211 bliver oversat til dansk og bliver gjort tilgængeligt for alle grupper 
såvel på tryk som digitalt. 

Begrundelse: 
Det har ikke været tydeligt nok at alle AA-grupper har muligheder for at beskytte gruppen 
mod voldelig/uønsket/upassende opførsel. 
 

Dansk beskrivelse af F-211: 
 
AAs tryghedskort, det gule kort ”F-211”, er et to-siders kort, der er udarbejdet af 
hovedservicekontoret i New York. Det stilles til rådighed til grupper (fysiske såvel som 
digitale), der kan anvende kortet i sin helhed eller uddrag heraf. 
 
Formålet med kortet er at minde os om, at anonymiteten i fællesskabet ikke er et dække 
over det enkelte individs adfærd. Hvis adfærden er farlig (ulovlig), så bør de rette 
myndigheder involveres, da vi ikke hævet over loven. Noget af teksten beskriver, at 
grupper opfordres til at håndtere uacceptable adfærd f.eks. i form af uønskede romantiske 
og seksuelle tilnærmelser, uopfordrede råd vedr. lægeligt ordineret medicin eller 
afrusning, at man kan søge støtte hos sponsor, fortrolige venner, andre 
gruppemedlemmer eller de rette myndigheder. 
  
Kortet fremhæver især femte og første tradition, (at hver gruppe kun har ét hovedformål: 
at bringe budskabet videre til alkoholikeren som stadig lider, og, at vort fælles velfærd bør 
komme først. Personlig helbredelse afhænger af sammenholdet i AA, så skal mødet være 
et trygt sted for alle), men fremhæver, at AA har regioner og hovedserviceråd, daglig 
ledelse, at AA ikke ar en central styrende autoritet. At vores medlemmer samles om at 
dele erfaring, håb og styrke. 
 
Kortet refererer også til et andet af hovedkontoret i New York udarbejdet dokument kaldet 
SMF-209, der er et fem sider langt dokument, der ligger til grund for ovennævnte kort. 
 
Dokumentet beskriver detaljeret de betragtninger om forstyrrende, uacceptabel adfærd, 
herunder også tyveri, bedrageri, salg af stoffer, chikane, mobning, og adfærd uden for 
møderne, der kan påvirke om medlemmer føler sig trygge nok til at gå til møder.  
 
 

Fortsættes næste side 
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Udfyldes først på Servicekonferencen 

Komiteens indstilling (vedtagelse eller forkastelse) 
Forslaget indstilles til: Vedtagelse. 

Begrundelse for indstilling:      Hvis det er med til at skabe tryghed er det vigtigt. 
Vejledning til at håndterer dårlig adfærd.         
Beskytte nykommer også på internet møder. 
For at den enkeltes sikkerhed er i højsædet. 
Med til at gøre hele gruppen opmærksom på at problemet findes. 
 
 

Eventuelle bemærkninger: 
 
 

Afstemning i plenum  

 
For komiteens indstilling: 51 (100%) - Imod komiteens indstilling: 0 - Hverken for eller imod: 0 
   
Afgivne stemmer i alt: 51 

Forslaget er:  Vedtaget 
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Workshopemner 

 

 
”Emner til drøftelse og inspiration. 

Emnerne kan føre til ideer til 

forslag, der arbejdes videre med 

og eventuelt fremsættes 

på en senere 
Servicekonference” 

(Servicehåndbogen 2021 side 3) 
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Workshop nr. 1 

Behandling i arbejdskomite:  alle 

Emnestiller:   Hovedservicerådet 

Emne: 
Hvordan takler vi dels voldelige medlemmer, dels medlemmer, der udøver seksuel 
chikane og udnyttelse med mere? 
 

Indsenderens begrundelse for emnet: 
 

På Servicekonferencen 2021 og på efterfølgende hovedservicerådsmøde er emnet 

blevet drøftet. 

 

Deltagere bedes udveksle erfaringer, både med hensyn til problemets omfang og 

eventuelle løsningsmodeller. 

 

Udfyldes først på Servicekonferencen 

 
Indstilling fra komiteen Oplysning: 
 
Komiteens noter til emnet: 
 

Vi diskuterede karantæne kontra bortvisning. 

Alle DK-love skal holdes også i AA, dermed skal alle krænkelser politianmeldes. 

Den enkelte gruppe har behov for at italesætte problemet og finde en løsning.  

Hvis ikke vil gruppen ende med at gå til grunde. 

Gruppen kan opbygge fælles kodeks for god opførsel i gruppen og bruge det som 
grundlag for udelukkelse. 

Vi behandlede et eksempel med en AA der opkræver 1000kr hos nykommer for at være 
sponsor. 

På møder oplyser om at det er gratis at få en sponsor. 

Gruppesamvittigheden er den rigtige løsning og som tidligere kan det være en del af 
gruppens kodeks for god opførsel. 

Vi er anonyme udadtil, men ikke indadtil.  
 
 
Indstilling fra komiteen Fællesskab: 
 
Komiteens noter til emnet:  
Få et beredskab. Tale om tingene. Mere åbenhed og opmærksomhed. Gruppen bør 
forholde sig til problemerne inden de opstår. 

Fortsættes næste side 
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Indstilling fra komiteen Fremsyn: 

Komiteens noter til emnet: 

Først til Zoom. 

Kendskab til traditionerne, bruges faktisk til styring i stedet for rummelighed. 

Nemt at tabe gruppesamvittigheden på Zoom. 

Masse af uskrevne regler. 

Bedre retningslinjer fra Hovedservicerådet 

 

Nu fysiske møder. 

Tabu overfor problemer. 

Berøringsangst. 

 

Internet mødes retningslinjer skal indgå i AA s dokumentation. 

 

Forslag til struktur på Zoom, kan findes i rapporter fra udvalg på side 18 

(komiteen Recovery.) 
 
Indstilling fra komiteen Solidaritet: 
Komiteens noter til emnet: 
 
Problemets omfang. Genkendes i det halve af deltagerne 
 

Problemets løsning: Safety card, 

Vi har forskellige grænser og må italesætte egne grænserne. 

Huske kvinde til kvinde og mand til mand. 

Tryg Zone læse sikkerhed reglerne op for at skabe trygheden. Alle skal være trygge 
ved et AA-møde. 
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Workshop nr.: 2 

Behandling i arbejdskomite:  alle 

Emnestiller:   Region Storkøbenhavn 

Emne: 

Er vi tilfredse med den struktur vi har for nuværende?  

Kan vi med nogle få greb ændre på strukturen så vi får flere medlemmer engageret? 

Både nationalt, regionalt og lokalt? 
 

Indsenderens begrundelse for emnet: 
 

Servicekonferencen er en refleksion af de få, fremfor at spejle fællesskabet som 

helhed.  

Udfyldes først på Servicekonferencen 

 
Indstilling fra komiteen Oplysning: 
 

Komiteens noter til emnet: 

Strukturen i AA på Hovedservicerådsniveau er ok og bred, med repræsentanter fra 
Regionerne. Ude i Regionerne er det et problem at få nye ind. 

Mange har nok i at gå til møder og holde sig ædru. 

På Hovedservicerådsniveau mangler der dog også personer til de forskellige udvalg. 

Region Nordjylland var ca. 5 til alle regionsmøder. 

Har lavet om så der er spisning, et indlæg eller et speak som en indbydelse på 
hjemmesiden. Nu er de mellem 18 og 30 deltagere til møderne. Der udsendes e-mail 
til kontakter. 

Den internationale struktur er vigtig for at vi kan fungere og have penge nok til at 
støtte AA i de lande der ikke har midlerne selv.  

 

 

Indstilling fra komiteen Fællesskab: 

Komiteens noter til emnet:  

General tilfredshed men visse områder manglede opbakning. Vi brugte tiden på 
erfaringsudveksling. Vi snakkede om servicesponsor. 
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Fortsættes næste side 

 

Indstilling fra komiteen Fremsyn: 

Komiteens noter til emnet: 

Struktur er fin. 

 

Temaer på regionsmøder (hvordan kom vi igen efter Corona.  Ædru og hvad så?) 

Sponsorskab i service. 

Dele sin erfaring i nye grupper og introducerer sine sponsees til regionsarbejde. 
 
Indstilling fra komiteen Solidaritet: 
Komiteens noter til emnet: 
 
Strukturen fungerer, det går op og ned. Generel tilfredshed med strukturen. 
Ingen gode ideer, til at løfte engagementet. 
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Workshop nr.: 3 

Behandling i arbejdskomite:  alle 

Emnestiller:   Region Midt 

Emne:  
Hvordan integreres Internet møder i AA? 
 

Indsenderens begrundelse for emnet:  
 

Hvordan inkluderer vi internetmøder i strukturen og giver dem den deltageret de bør 

tage på sig? 

 

For at give den lidende alkoholiker på alle platforme en mulighed for at tage del i den 

tredelte arv fra AA’s grundlæggere.  

 

En grupperepræsentant fra et internetmøde er ligelig valgbar til delegeret posten på 
et fysisk regionsmøde. 
 
 

Udfyldes først på Servicekonferencen 

 

Indstilling fra komiteen Oplysning: 

 

Komiteens noter til emnet: 

Forslag er en fælles region for alle onlinemøder med samme rettigheder og pligter 
som de fysiske regioner, med grupperepræsentanter, Hovedserviceråd og 
delegerede til Servicekonferencen. 

På regionsmøderne udveksles erfaringer og udfordringer, så det giver mening at 
onlinegrupperne har et forum, da problemstillingerne kan være anderledes. 

Onlinegrupperne skal være en del af AA på lige fod med de fysiske møder. 
Onlinemøderne er kommet for at blive, og antallet vil formodentligt stige. 

AA Danmark bør ikke vente på at onlinemøderne henvender sig, AA Danmark skal 
invitere onlinemøderne ind og finde en løsning på eventuelle problemer.  

AA onlinemøderne vil være et aktiv for AA som helhed. 

Der er muligvis mange problemstillinger i forhold til de fysiske møder – men skal de 
blokere for en integration?  

Der er erfaringer at hente både i USA og Irland. 

 

Fortsættes næste side 
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Indstilling fra komiteen Fællesskab: 

Komiteens noter til emnet:  

Det er meget kompliceret. Man skal sikre at AAs principper bliver overholdt. 

 

Indstilling fra komiteen Fremsyn: 

Komiteens noter til emnet: 

Ny region der hedder cloud, med samme krav og rettigheder som de fysiske 
regioner. 

De nye region skal medtage nogle delegerede pladser fra andre regioner. 

Den nye region kan deltage på internet til Servicekonference. 

Internet grupper skal modtage info fra AA Danmark på lige fod med fysiske grupper. 

Info på hjemmeside om internetmøder. Den er i dag ikke eksisterende. 

Nedsættelse af arbejdsgruppe ifølge af traditionerne. 

 

Indstilling fra komiteen Solidaritet: 

Komiteens noter til emnet: 

Strøtanker. 

Nordmændene har internetmøderne forankret i de fysiske. 

Internetmøderne har deres egen nye region, og repræsenteret som øvrige regioner i 
Danmark. Økonomisk ansvar påhviler regionen, som allerede nu. 

Ekstra retningslinjer for denne slag møde. 

Bør deltage ved Servicekonferencen fysisk 
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Workshop nr. 4  

Behandling i arbejdskomite:  alle 

Emnestiller:   Økonomiudvalget 

Emne: 
 
Styrkelse af behandlingen af Budgettet for det kommende år 

Indsenderens begrundelse for emnet: 
 

Ved budgetlægningen for det kommende år er det muligt at tage højde for nye 

aktiviteter - eller skære ned for nuværende aktiviteter. Altså at påvirke resultatet i det 

kommende år. 

Et budget er udtryk for hvilken aktivitet, der forventes i det kommende år.                                  

Der er selvfølgelig en lang række udgifter, der er nødvendige for at Fællesskabet 

grundlæggende kan fungere, for eksempel husleje, el, varme og så videre. 

Men et budget er jo også i høj grad udtryk for, hvilke aktiviteter, der er i Fællesskabet, 

og det er her, der er mulighed for at påvirke via budgettet. 

Regnskabet er jo historieskrivning og giver udtryk for, hvad vi har lavet, mens budgettet 

er en oversigt over, hvad vi gerne vil lave fremover. 

Komiteen anmodes om at komme med ideer til, hvordan vi kan øge interessen i hele 

Fællesskabet for at drøfte budgettet. 

 

Udfyldes først på Servicekonferencen 

 

Indstilling fra komiteen Oplysning: 

 

Komiteens noter til emnet: 

Dette er et eksempel på at et nyt Servicekonferenceudvalg kan påvirke fremtidens 
budget ved at komme med forslag til Servicekonferensens dagsorden. 

Et forslag kunne være at der afsættes et beløb i budgettet for eksempel 150.000 kr. 
som Hovedservicerådet kan styre /bevillige til alle regioner og grupper med gode 
ideer. 

Servicekonferencen kan så koncentrere sig om de principielle ting omkring reklame 
og andet omkring det udadvendte. 

Servicekonferencen skal godkende beløbet, men ikke detailstyre anvendelsen.  

 

Fortsættes næste side 
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Indstilling fra komiteen Fællesskab; 

Komiteens noter til emnet: Der skal laves en tidsplan og en procedure, så nye forslag 
kan komme med på servicekonferencen. Der skal laves en fond til dækning af 
arrangementer, der normalt ikke dækkes. 

 

Indstilling fra komiteen Fremsyn: 

Komiteens noter til emnet: 

Hvad går mine hattepenge til. 

Økonomiudvalget kaster nogle bolde op til sociale arrangementer og 

Fællesskab. 

Regionsballoner. (pizza saftevand fællesskab på tværs af grupper) 

Husleje til landsmøde (kun husleje) da det er svært at finde brugbare lokaler 

Inden for regionens budget. 

Penge til at inddrage internetgrupperne. 

Erfaringsudveksling mellem landsmøder. 

 

Indstilling fra komiteen Solidaritet: 

Komiteens noter til emnet: 

 

Vi skal have mere fokus på, at der er mulighed for at sætte aktivitet i gang, fordi der 
er penge til det, hvis de afsættes i budgettet 

Vi har selv mulighed for at komme med ideer til hvad pengene skal bruge til, vi kan 
være kreative med overskuddet, vi skal ikke være bange for at komme ideer.  

Servicekonferencen blev eksempelvis flyttet, så det hænger sammen med 
regnskabsåret. 
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Workshop nr. 5 

Behandling i arbejdskomite:  

Emnestiller:   Region Midt 

Fungerer samarbejdet med Kriminalforsorgen (KRIM) og AA – grupperne? 

Begrundelse: 
 
Er der områder hvor vi kan forbedre relationerne? 

Udfyldes først på Servicekonferencen 

 

Indstilling fra komiteen Oplysning: 

 

Komiteens noter til emnet: 

KRIM fungerer ikke optimalt – hvis det overhovedet fungerer. 

Der kommer ikke nogen. 

Frygt for at bryde anonymiteten ved at underskrive kortet er ikke aktuel, vi må gerne 
underskrive. Det sker jo også i forhold til banker med mere. 

Hvor meget vil VI denne ordning, hvis vi vil den finder vi en vej. 

 

Indstilling fra komiteen Fællesskab; 

Komiteens noter til emnet:  

Nogle steder fungerer det ikke, andre steder virker det. Det er muligt at se på AAs 
hjemmeside hvilke grupper der er tilmeldt. 

 

Indstilling fra komiteen Fremsyn: 

Komiteens noter til emnet: 

Kriminalforsorgen har trukket sig. 

De har deres egen behandling. 

Er det en god ide med KRIM? 

Hvis AA skal være med, skal vi med være bedre til at få forklarer vores grupper 

Hvad det er. 

 

Fortsættes næste side 
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Indstilling fra komiteen Solidaritet: 

Komiteens noter til emnet: 

Fungerer i Vejle, godt tilbud, 

Flere grupper er tilmeldt men intet er sket, ret usynligt 

Selv politiet ved ikke hvordan krimkortene fungerer 

 


