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Program 

Lørdag 19. november 2022 

9.15 – 10.15 Ankomst og indskrivning. Kaffe og rundstykker 

10.15 – 10.45 Velkomst. Præsentation og praktiske oplysninger 

10.45  Konferencen åbner (se dagsorden) 

11.30 – 12.45 Frokost 

12.45 – 17.30 Arbejde i komitéerne. 

  Planlæg selv kaffepause og evt. ”Walk and Talk” 

Husk: Vælg Formand, Sekretær og Suppleant til 
Servicekonferencen 2023 

18.00  Middag 

19.30 – 22.00 Konferencen fortsætter (se dagsorden) 
 

Søndag 20. november 2022 

7.00 – 9.00 Morgenmad 

8.00 – 9.00 Mulighed for et AA-møde eller gåtur 
Informationsmøde for 4. års delegerede 

9.00 – 10.00 Regionens time 

10.15 – 12.30 Konferencen fortsætter (se dagsorden) 

12.30 – 13.30 Frokost 

13.30 – 15.00 Konferencen fortsætter (se dagsorden) 

 

 

Dagsorden 

 
Lørdag 19. november 2022 kl. 10.45 

1. Indledning 

2. Formålserklæringen 

3. De tolv Traditioner 

4. Garantierne i 12. Koncept 

5. Bernard B. Smiths tale: Hvorfor har vi brug for en Servicekonference? 

6. Godkendelse af dagsordenen 

7. Praktisk orientering 

8. Valg af stemmetællere 
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9. Valg af ordstyrer (Hovedservicerådet foreslår Ernst U D) 

10. Godkendelse af referenter (Hovedservicerådet foreslår Susanne H og Svend H) 

11. Godkendelse af referat fra Servicekonferencen 2021 

12. Indlæg om årets tema ved International Delegeret Asger J 

 

 

Lørdag 19. november 2022 kl. 19.30 

13. Uddrag af ”AA ´s arv for tjeneste” af Bill W 

14. Præsentation af emner til personvalg: 

a. Servicekonferenceformand for Servicekonferencen 2023 

b. Servicekonferenceviceformand for Servicekonference 2023 

c. Formand for Hovedservicerådet 

d. Sekretær for Hovedservicerådet 

e. Kasserer for Hovedservicerådet 

f. Revisor suppleant 

g. Nordisk Delegeret (4 år) 

h. Nordisk Delegeret (2 år) 

15. Godkendelse af rapporter og visioner fra udvalg, arbejdsgrupper og 
International Delegerede: 

a. BOX 334 udvalg 

b. Landsdækkende Informationsudvalg (LIV) 

c. Telefon og e-mail udvalg (TEU) 

d. Økonomiudvalg 

e. Servicehåndbogsarbejdsgruppen 

f. Nordiske Delegerede 

g. Internationale Delegerede 

h. Arbejdsgruppe for ny Hjemmeside 

i. Rapport fra Hovedservicerådet 

16. Servicekonferencens time – fri debat  

TAK FOR I DAG! 

 

 

Søndag 20. november 2022 kl. 10.15 
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17. Godkendelse af Regnskab for 2021 

18. Godkendelse af anvendelse af overskud for 2021 

19. Godkendelse af Budget for 2022 og 2023 

20. Godkendelse af Servicehåndbogen 2021 

21. Præsentation af komitéernes indstillinger samt afstemning 

 

Søndag 20. november 2022 kl. 13.30 

22. Valg af: 

a. Servicekonferenceformand for Servicekonferencen 2023 

b. Servicekonferenceviceformand for Servicekonferencen 2023 

c. Formand for Hovedservicerådet 

d. Sekretær for Hovedservicerådet 

e. Kasserer for Hovedservicerådet 

f. Revisorsuppleant 

g. Nordisk Delegeret (4 år) 

h. Nordisk Delegeret (2 år) 

23. Præsentation og godkendelse af nye Regionsrepræsentanter i 
Hovedservicerådet 

24. Fastsættelse af Servicekonferencen 2023 

25. Eventuelt 

a. Udenlandske gæsters oplevelse af Servicekonferencen 

b. To 1. års Delegeredes oplevelse af Servicekonferencen 

c. En 4. års Delegeret siger farvel 

26. Afslutning med Sindsrobønnen 

 

TAK FOR I ÅR! 

 

27. NB! Det nye Servicekonferenceudvalg mødes umiddelbart 
efter at Servicekonferencen er slut. 
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Lørdag 19. november 2022 kl. 10.45 

Ad punkt 1:  Indledning 

 Vibeke R bød velkommen. Særlig velkommen til udenlandske gæster fra 
Sverige, Norge og Grækenland samt dem, der for første gang deltager i en 
Servicekonference. 

 Herefter gik mikrofonen rundt og de enkelte deltagere præsenterede sig kort 
med navn og funktionen her. 

 

Deltagere 

 

Konferencen:       

Servicekonferenceformand Vibeke R     

Ordstyrer Ernst U D     

Referent Svend H     

Referent Susanne H     

 
Gæster:       

Observatør Grækenland Androniki M Oplysning   

Observatør Grækenland Christina S Oplysning   

Observatør Norge Sverre H Solidaritet   

Observatør Sverige Ray L Solidaritet   

Observatør Sverige Lars D     

 
Ansøgere:       

Ansøger - Formand for 
Hovedservicerådet Sune H-S Fremsyn 

  

Ansøger - Nordisk Delegeret Ilias P* Oplysning   

 
Delegerede:       

1. års delegeret- Midtjylland Sofus B Oplysning X 

3. års delegeret - Midtjylland Jørgen F-H Fremsyn X 

4. års delegeret - Midtjylland Pia H Fællesskab X 

Suppleant - Midtjylland Rasmus K Fremsyn X 

 
3. års delegeret - Nordjylland Peter Kr Fremsyn X 

2. års delegeret - Nordjylland Søren M Fællesskab X 

3. års delegeret - Nordjylland Tina Mai K* Oplysning X 

4. års delegeret - Nordjylland Pijanna G Solidaritet X 

 
1. års delegeret - Nordsjælland Jytte R Oplysning X 

1. års delegeret - Nordsjælland Marie R Oplysning X 

2. års delegeret - Nordsjælland Bo M Fremsyn X 

4. års delegeret - Nordsjælland Finn Sv Fremsyn X 
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1. års delegeret - Storkøbenhavn Rudi H Solidaritet X 

1. års delegeret - Storkøbenhavn Morten W Oplysning X 

1. års delegeret - Storkøbenhavn Claus Z Fællesskab X 

1. års delegeret - Storkøbenhavn Jesper J Oplysning X 

1. års delegeret - Storkøbenhavn Jonas K Fællesskab X 

2. års delegeret - Storkøbenhavn Christina J Fremsyn X 

2. års delegeret - Storkøbenhavn Ulrich E Fællesskab X 

4. års delegeret - Storkøbenhavn Cathrin B Solidaritet X 

4.års delegeret - Storkøbenhavn Anders R Fremsyn X 

4. års delegeret - Storkøbenhavn Lone B Oplysning X 

    

3. års delegeret - Syd Trine R H Solidaritet X 

1. års delegeret - Syd Anni T Fællesskab X 

1. års delegeret - Syd Torben Je Fællesskab X 

1. års delegeret - Syd Claus S J Fællesskab X 

2. års delegeret - Syd Niels P Fællesskab X 

2. års delegeret - Syd Torben I Oplysning X 

3. års delegeret - Syd Arne Ni Solidaritet X 

4. års delegeret - Syd Erik L Fremsyn X 

Suppleant - Syd Annette V Solidaritet X 

   
 

1. års delegeret - Øst Louise W Fremsyn X 

1. års delegeret - Øst Pia Dam Oplysning X 

1. års delegeret - Øst Ronnie H Fremsyn X 

1. års delegeret - Øst Bo A Solidaritet X 

1. års delegeret - Øst Flemming H Solidaritet X 

3. års delegeret - Øst Erik H Oplysning X 

4. års delegeret - Øst Adam D Fællesskab X 

4. års delegeret - Øst Jesper B M Solidaritet X 

    

Hovedservicerådet:       

Regionsrepræsentant Midtjylland Carsten N Solidaritet X 

Regionsrepræsentant Midtjylland Helle H P Fremsyn X 

Regionsrepræsentant Nordjylland Niels T Fremsyn X 

Regionsrepræsentant Nordsjælland Stig J Fællesskab X 

Regionsrepræsentant Storkøbenhavn Elvin T-O* Fællesskab X 

Regionsrepræsentant Storkøbenhavn Flemming St Fremsyn X 

Regionsrepræsentant Syd Asger J* Oplysning X 

Regionsrepræsentant Øst Lisa R Fællesskab X 

Regionsrepræsentant Øst Ilias P* Oplysning X 

Fungerende Formand for 
Hovedservicerådet Dorte S   

  

Sekretær for Hovedservicerådet Ernst U D     
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Internationalt samarbejde:       

International Delegeret Asger J Oplysning   

International Delegeret Tobias D Oplysning   

Suppleant Internationale Delegerede Svend H     

Nordisk Delegeret Randi P Solidaritet   

 
Hovedservicerådets udvalg:       

Box 334 Elvin T-O* Fællesskab   

Telefon- og e-mailudvalget Lone Z Fællesskab X 

Landsdækkende Informationsudvalg Betty K Oplysning X 

Økonomiudvalget Ivan W Solidaritet X 

Servicehåndbogsarbejdsgruppen Keld F Solidaritet   

Arbejdsgruppen for ny hjemmeside Tina Mai K* Oplysning  

 
Kontorfunktionerne:       

Forretningsfører Mogens B A     

AA Data Kirsten L     

AA Data Niels J     

AA Data Ole P     

Kontorfunktion repræsentant Søren G Fremsyn   

Kontorfunktion repræsentant Søren S Fællesskab   

 * = flere funktioner  X = stemmeret 

 

Ad punkt   2: Formålserklæringen 

 Niels P oplæste Formålserklæringen. 

Ad punkt   3: De tolv Traditioner 

 Anders R oplæste De Tolv Traditioner. 

Ad punkt   4: Garantierne i 12. Koncept 

 Erik H oplæste garantierne i 12. Koncept. 

Ad punkt   5: Bernard B. Smiths tale: Hvorfor har vi brug for en Servicekonference? 

 Cathrin B oplæste talen. 

Ad punkt   6: Godkendelse af dagsordenen 

 Dagsordenen blev godkendt med akklamation. 

Ad punkt   7: Praktiske oplysninger 

Vibeke R gjorde opmærksom på at rygning kun kan ske udendørs. Samtidig 
bad Vibeke R om at to 1. års Delegerede og en 4. års Delegeret ville melde 
sig til at tale under ”Eventuelt”. Ligeledes at udenlandske gæster også ville 
tale der.   
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Ad punkt   8: Valg af stemmetællere 

Vibeke R foreslog Søren G, Søren S samt Dorte S til at være stemmetællere, 
da de deltager uden stemmeret. 

 Stemmetællerne blev valgt med akklamation 

Ad punkt   9: Valg af Ordstyrer (Hovedservicerådet foreslår Ernst U D) 

 Ernst U D blev valgt med akklamation. 

 Herefter overtog Ordstyreren ledelsen af konferencen. 

Ad punkt 10: Godkendelse af referenter (Hovedservicerådet forslår Susanne H og Svend H) 

 Referenterne blev godkendt med akklamation. 

Ad punkt 11: Godkendelse af referat fra Servicekonferencen 2021 

Ernst U D oplyste, at Referatet fra Servicekonferencen 2021 var lagt på 
hjemmesiden kort efter konferensens afslutning. 

 Referatet blev uden bemærkninger godkendt med akklamation. 

Ad punkt 12: Indlæg om årets tema ved International Delegeret Asger J 

Asger J talte om sin oplevelse med at komme ind i programmet, der er et 
kærlighedsprogram. Kærlighed til hinanden binder os sammen. 

Vi har et fælles program og en fælles samhørighed om den højere magt. 

Kærlighed i et parforhold omfatter: 

 Forpligtelse, hengivenhed, empati og taknemmelighed. 

Kærlighed i service: 

Tidligt blev Asger J af sin sponsor opfordret til at finde sig tre hjemmegrupper, 
hvor han skulle yde service. I starten var det at stille stole på plads. Efter 
mødet skulle Asger J mødes med sin sponsor på en cafe. 

 Det virkede som store krav, men det viste i virkeligheden at sponsoren udviste 

 meget omsorg, empati og kærlighed til vores program. 

Asger J blev greeter og kaffemand og skulle udføre serviceposterne i mindst 
et år.  

Jo mere service, der blev udført, jo mere holdt Asger J op med at brokke sig 
og jo bedre fik han det. 

 2. april 1990, altså for 32 år siden, startede rejsen i AA.  

At tænke på den periode og det arbejde gjorde at han blev opfyldt af 
taknemmelighed og elsker programmet. 

Det var en oplevelse af samvittighedsforhold uden magtbehov. 

Asger J blev lokket til at stille op som Regionsrepræsentant i 
Hovedservicerådet og Næstformand i Region Syd. Blev smidt ud i det og 
oplevede omkring sig den samme hengivenhed og samme taknemmelighed 
for dette program. 
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Det har beriget ham og hjulpet til at se sig selv i nye situationer. Udvikle sig 
selv som person. 

Vi gør det her for den ufødte alkoholiker. Vi må gøre det mere tilgængeligt. 

Asger J afsluttede med at sige: 

 Kærlighed ved service, 

 kærlighed i service, 

 kærlighed gennem service. 

Ernst UD rundede formiddagen af med at oplyse, at deltagerne går direkte i 
Komiteerne efter frokost, sørger selv for kaffepause og eventuelt ”walk and 
talk”.  

Mindede om at vælge Formand og Sekretær for Komiteen til 
Servicekonferencen 2023 blandt de 3. og 4. års delegerede. 

Henvende sig til Vibeke R inden middagen i aften med emner til 
Servicekonferenceformand og Servicekonferenceviceformand 2023. 

Søren G og Søren S fra Bogsalget har en udstilling i forhallen og opfordrede til 
at tage sig rigtig godt af dem, der er med for første gang. 

 

Lørdag 19. november 2022 kl. 19.30 

Ad punkt 13: Uddrag af ”AA’s arv for tjeneste” af Bill W 

 Lone B læste uddrag af ”AA’s arv for tjeneste” 

Ad punkt 14: Præsentation af emner til personvalg: 

a. Servicekonferenceformand for Servicekonference 2023 

Anders R præsenterede sig og oplyste at han har haft gruppen ”Regel62” 
som hjemmegruppe i 12 år. På et tidligere tidspunkt fik han at vide af sin 
sponsor, at det var for tidligt at begynde at deltage i landsdækkende 
service, men for nogle år siden gav sponsoren grønt lys, så Anders R nu 
har været med i 6 år. 

Anders R har i det forløbne år deltaget i Servicekonferenceudvalget som 
Viceformand og føler sig nu parat til at stille op som 
Servicekonferenceformand 2023. 

b. Servicekonferenceviceformand for Servicekonference 2023 

Ubesat, da ingen kandidater har meldt sig.  

c. Formand for Hovedservicerådet 

Sune H S præsenterede sig og henviste til den ansøgning, der ligger i 
mapperne. 

d. Sekretær for Hovedservicerådet 

Ingen kandidater har meldt sig. Hovedservicerådet har konstitueret  

Vibeke R indtil Servicekonferencen 2023. 
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e. Kasserer for Hovedservicerådet 

Ingen kandidater har meldt sig. Hovedservicerådet har konstitueret  

Preben H H indtil Servicekonferencen 2023. 

f. Revisorsuppleant 

Ubesat, da ingen kandidater har meldt sig. 

g. Nordisk Delegeret (4 år) 

Ilias P Oplyste at han var til sit første møde i 2000. Han kendte nogle 
”alkoholikere” som aldrig drikker - så de er næppe alkoholikere. 

At gå til møderne blev en nødvendighed, og det var et rigtig godt sted for 
ham at starte. 

Ilias oplyste, at fra i morgen roterer han ud som Regionsrepræsentant i 
Hovedservicerådet, men en ny fra Regionen er på vej. 

h. Nordisk Delegeret (2 år) 

Ubesat, da ingen kandidater har meldt sig. 

  

Ad punkt 15: Godkendelse af rapporter fra udvalg, arbejdsgrupper og Internationale 
Delegerede: 

a. Box 334 udvalg 

Elvin T-O oplyste at det har været en succes at have et gennemgående 
tema i flere numre. Der overvejes et tema om AA’s struktur. 

b. Landsdækkende Informationsudvalg (LIV) 

Betty K oplyste at der afholdes 4 møder årligt. Møderne skifter imellem 
Regionerne. 

Der er nu 5 regionsvalgte medlemmer i Udvalget. 

Lars D fra Sverige spurgte, om det var muligt at kontakte Betty K for at få 
yderligere oplysninger om det arbejde, der foregår i Udvalget. De to taler 
sammen efter mødet. 

Tobias D spurgte om, hvordan Udvalget at klargjort de personer, der 
deltager i søndagens programserie på DR 1. 

Betty K oplyste, at hun har forud afholdt møde med journalisten om 
anonymitet. Journalisterne har deltaget i åbne møder i Thorsgade, hvor der 
er skaffet kontakt til nogle af deltagerne. 

Flemming St spurgte om, hvordan det er muligt at komme i kontakt med 
Udvalget via hjemmesiden. Betty K svarede at der kan ringes til 
Hovedservicekontoret. 
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c. Telefon- og e-mail udvalg (TEU) 

Lone Z at der for tiden desværre kun er 3 Regionsvalgte medlemmer i 
Udvalget. 

Telefonvagten får gennemsnitligt 87 opkald per uge. 15 - 17 er 
førstegangshenvendelser fra nye alkoholikere. 

Der kommer til at mangle Koordinatorer, der står til rådighed hver dag året 
rundt fra klokken 8 - 24. Den nuværende Koordinator har kastet 
håndklædet i ringen med udgangen af året. 

Der overvejes en ordning med Sponsorer for Telefonvagter, så det kan 
være med til at aflaste Koordinatoren, at de enkelte vagter er bedre 
orienteret. 

I det seneste Nyhedsbrev fra AA er der søgt om emner til at fungere som 
Koordinator. 

E-mailvagten har en anden struktur med flere, der læser mailene, så der 
kan besvares indenfor 24 timer. Der er en ny vagt på vej. 

Der blev spurgt, om der i Udvalget er tænkt på at have en ”chefvagt”.  

Lone Z svarede, at ideen vil blive taget op. 

d. Økonomiudvalg 

Ivan W oplyste, at der fortsat mangler medlemmer i Udvalget.  

Udvalget arbejder fortsat med ideer til at skaffe flere Hattepenge og 
reducere udgifterne. Ideerne forelægges efterfølgende for 
Hovedservicerådet. 

Cathrin B spurgte om arbejdet i Udvalget. 

Ivan W svarede, at vi prøver på at hjælpe Fællesskabet med spørgsmål 
vedrørende økonomi. For eksempel ved at beregne udgifter i forbindelse 
konkrete tiltag og være behjælpelig ved udarbejdelse af Budget. 

Arbejdet munder ud i forslag og indstillinger til Hovedservicerådet. 

e. Servicehåndbogsarbejdsgruppen 

Keld F oplyste at der har været nogle ekstra møder på baggrund af 
henvendelser fra Hovedservicerådet, blandt andet om at udforme forslag til 
kommissorier for Arbejdsgrupper og Udvalg. 

Arbejdsgruppen er også kommet med forslag vedrørende hjemmesiden, og 
på baggrund af Hovedservicerådets beslutning, er der igangsat et 
nærmere samarbejde med Arbejdsgruppen for ny hjemmeside. Det første 
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møde imellem de to Arbejdsgrupper finder sted søndag morgen her på 
Servicekonferencen. 

Der mangler fortsat flere medlemmer i Arbejdsgruppens spændende 
arbejde med strukturen. 

For deltagerne medfører det et godt indblik i hele strukturen. 

f. Nordiske Delegerede 

Randi P oplyste at for tiden foregår samarbejdet med de Internationale 
Delegerede i de tre andre Lande, idet det kun er i Danmark, der er valgt 
Nordisk Delegeret. 

En del af møderne afholdes nu som videomøder, der på skift ledes af de 
forskellige landes Delegerede. Det går det noget nemmere at tale 
sammen, end at skulle rejse til møder i de andre lande. 

g. Internationale Delegerede 

Tobias D oplyste, at han er med for sidste gang, da han roterer ud. 
Møderne i det Internationale samarbejde foregår i oktober måned, og det 
betyder, at der på nuværende tidspunkt kun er 1 International Delegeret. 

Tidligere blev valgene foretaget i det år, konferencerne bliver afholdt, men 
på grund af at vores Servicekonference er flyttet til november, skal der 
fremover vælges nye Delegerede året før konferencen. 

Arbejdet som International Delegeret består dels i at udarbejde en 
”Landerapport”, der fortæller om AA Danmark, dels at opsamle ideer fra 
medlemmerne. Ideer kan sendes til De Internationale Delegerede ved at 
skrive til Hovedservicekontoret. 

Tobias D opfordrede til aktivt at deltage i det internationale arbejde. 

h. Arbejdsgruppe for ny Hjemmeside 

Tina Mai viste nogle eksempler på de muligheder, der er på hjemmesiden, 
og blev spurgt, om der findes en engelsk version af hjemmesiden. 

Tina Mai oplyste, at der er en side på engelsk med lidt information og med 
oversigt over møder og adresser. Der er ingen total udgave af 
hjemmesiden på engelsk. 

Tobias D spurgte om arbejdet i Arbejdsgruppen stopper nu. Tina Mai 
oplyste, at Hovedservicerådet har besluttet at Arbejdsgruppen fortsætter 
indtil videre. 

i. Rapport fra Hovedservicerådet 

Dorte S oplyste, at der var afholdt et møde i september med beslutning om 
indstilling til fordelingen af overskuddet fra 2021 og for at indstille dem, der 
er på valg. 

På hjemmesiden ligger alle Dagsordener og Referater. 
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Dorte S takkede alle frivillige her, i Udvalgene og på Kontoret. 

 

Ad punkt 16: Servicekonferencens time - fri debat 

 

 Der var en lang række indlæg og her anføres nogle af dem: 

• Tobias D gjorde opmærksom på, at der på YouTube under Anonymous 
Alcoholic ligger flere film. 

• Der blev spurgt om, hvad er en konstituering. 

Dorte S svarede, at når en post er ubesat, kan Hovedservicerådet 
konstituere en person til at varetage posten i en midlertidig periode. 

• Der blev spurgt om hvordan det kan være, at Hovedservicerådet retter i 
indsendte forslag uden at spørge forslagsstilleren. 

Dorte S svarede at det aldrig sker. Hvis Hovedservicerådet foreslår 
ændringer, får forslagsstilleren ændringen til godkendelse. 

• Pijanna G fortalte, at hun sidste år var ked af at hendes navn blev 
offentliggjort i Referatet, fordi det er let at søge på Internettet, men i år 
er det anderledes og hun kan acceptere at det er nødvendigt. 

• Søren rejste spørgsmålet om, hvordan vi tiltrækker yngre i 
servicearbejdet, når vi kommer hjem og siger noget positivt om 
konferencen. 

Pas på, at ingen fastlåses i mange år. Lad os håbe, at der sidder nogle 
yngre mennesker i dette fællesskab, så vi undgår at det bliver en klub 
for gamle, sure medlemmer. 

• Betty K: ”Det er dejligt at være sammen med jer. Jeg er vild med 
service i alle afskygninger. Service er godt for AA og det er godt for 
ædrueligheden”. 

• Anni T spurgte: ”Skal vi gamle, der er kommet sent ind i 
servicearbejdet, så bare droppes?” 

• Anders R oplyste at når mødet er færdigt, er der et tilbud om 
Rockmusik. Det foregår ”hen ad gangen - til venstre og over i den 
anden bygning. 

• Der blev nævnt: ”Hvordan kommer de, der ”faldt ud” i forbindelse med 
Coronalukningerne” tilbage. Vi må hjælpe dem til at komme igen”. 

Nogle, der er faldet fra, er på Zoom Video Møder. 

Det er vigtigt at det er AA’s budskab, der er på AA-møderne. 

Betty K: ”Det er dejligt, at der er så mange forskellige møder. Hav 
tålmodighed”. 

• Tobias D: Ung i AA bør have rum til at vokse. 
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• Ilias P: Holde op med at det hele skal koncentrere sig om mig selv. Få 
en bedre livskvalitet. 

• Anonymiteten i AA. Vi skal alle have lov til at dele det vi har herinde 
uden at det skal komme udenfor dette rum. 

 

Som afslutning takkede Ernst U D for de mange indlæg og oplyste om i 
morgen: 

Morgenmad fra 7 - 9 

AA møde 8-9 (Mødeleder Trine R H) 

Gåtur 8-9 (Jørgen F-H) 

Informationsmøde for 4. års Delegerede 8-9 (Dorte S) 

 

Afslutning klokken 22.15 med Sindsrobønnen 

 

   

Søndag den 20. november 2022 kl. 10.15 

Ad punkt 17: Godkendelse af Regnskab for 2021 

 Mogens B A fremlagde Regnskabet. 

Hattepenge via MobilePay er steget voldsomt, hvilket formentlig skyldes at 
deltagere i Videomøder sender dertil. 

Tobias D spurgte om energipriserne havde påvirket regnskabet. 

Mogens B A oplyste, at stigningerne først er sket efter 2021. 

Regnskabet blev godkendt med akklamation 

 

Ad punkt 18: Godkendelse af anvendelse af overskud for 2021 

Jesper B M spurgte, hvorfor det kun er foreslået at sende 68.000 til 
International Litteraturfond, når der er er en overskydende reserve på 229.583. 
Når der er en servicekonferencebeslutning om en reservekapital, så er det 
urimeligt at henlægge derudover. 

Mogens B A oplyste at det drejer sig om at have en ekstra ”buffer”, hvis der 
dukker noget uventet op. 

Indstillingen om at sende 68.000 til Den Internationale Litteraturfond blev 
godkendt med akklamation. 

 

Ad punkt 19: Godkendelse af Budget for 2022 og 2023 

Jørgen FH spurgte, hvordan udgiften til Telefon og Internet er nedsat til 
100.000, når det er oplyst at udgiften til Telefonvagten er 10.000 hver måned.  

Mogens B A undersøger, om der er underbudgetteret eller hvad årsagen er. 
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Betty K spurgte, om det er muligt at søge ekstrabevilling. 

Mogens B A oplyste, at alle Udvalg kan søge i løbet af året, men det er en 
fordel at tage højde for aktiviteter allerede før budgetlægningen. 

Der blev spurgt om, hvorfor Hattepengene stiger. 

Mogens B A anførte at det forventes nu da Coronalukningerne er ovre. 

Tobias D anførte, at der burde være mulighed for at ændre Budgettet på 
Servicekonferencen, hvis det ønskes, at der skal være større interesse for 
Budgettet. 

Dorte S udtrykte, at det var dejligt at høre den store interesse for Budgettet. 
Hovedservicerådet vil gennemgå eventuelle andre måder at lægge Budgettet 
på. 

Budgettet blev godkendt med akklamation. 

 

Ad punkt 20: Godkendelse af Servicehåndbogen 2021 

Mogens B A redegjorde for at det er bankerne, der kræver at 
Servicehåndbogen bliver godkendt af konferencen, da vi ingen vedtægter har. 

 Servicehåndbogen blev godkendt med akklamation. 

 

Ad punkt 21: Præsentation af komitéernes indstillinger samt afstemning 

Forud for præsentationen blev det talt op, hvor mange stemmeberettigede, der 
var til stede. Der var 51 stemmeberettigede. 

Præsentationen og afstemningerne fremgår af ”Forslag og 
Workshopemner - Referat”. 

 

Søndag den 20. november 2022 kl. 13.30 

 

Ad punkt 22: Valg af: 

a. Servicekonferenceformand for Servicekonferencen 2023 

 Anders R blev valgt med 50 stemmer - 1 blank. 

b. Servicekonferenceviceformand for Servicekonferencen 2023 

 Ingen kandidater. 

c. Formand for Hovedservicerådet 

 Sune H-S blev valgt med 51 stemmer. 

d. Sekretær for Hovedservicerådet 

 Ingen kandidater. 

e. Kasserer for Hovedservicerådet 
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 Ingen Kandidater. 

f. Revisorsuppleant 

  Ingen kandidater. 

g. Nordisk Delegeret (4 år) 

 Ilias P blev valgt med 49 stemmer - 2 blanke. 

h. Nordisk Delegeret (2 år) 

 Ingen kandidater. 

 

Ad punkt 23: Præsentation og godkendelse af nye Regionsrepræsentanter i 
Hovedservicerådet 

 Helle H P blev godkendt. 

 Lisbet G havde fravær - derfor ingen mulighed for at præsentere sig og 
blive godkendt. 

 

Ad punkt 24: Fastsættelse af Servicekonferencen 2023 

 Servicekonferencen 2023 blev godkendt til afholdelse  

 4. - 5. november 2023. 

 

Ad punkt 25: Eventuelt 

a. Udenlandske gæsters oplevelse af Servicekonferencen 

Christina S fra Grækenland talte på engelsk og sagde blandt andet: 

• Jeg er glad for at være her.  

• Det har været en god oplevelse at se jeres Hovedservicekontor i 
København. 

• Jeg er glad for at kunne give noget af det jeg har fået tilbage, ved at 
være delegeret. 

• AA er det sted, hvor jeg kan finde en familie i hele verden. 

• Det gode humør her på konferencen viser kærligheden til 
servicearbejdet. 

• Jeg er imponeret over den måde denne konference fungerer på, som 
et urværk, der kører. 

• Vores program bygger på at arbejde, et praktisk program i 
modsætning til et teoretisk program. 

• Jeg oplever et ”vi” ved at vi er er sammen én dag ad gangen. 

• Vi er færre i AA i Grækenland, men vi er i en god udvikling. 

• Mange tak for en god oplevelse af jeres struktur. 
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• Tak: Jeg elsker AA - jeg elsker jer. 

 

Ray L fra Sverige talte på de svenske og den norske deltagers vegne og 
sagde blandt andet: 

• Jeg taler på svensk, men prøver at gøre det langsomt, og håber alle 
kan forstå, hvad jeg siger. 

• Tak fordi I har hjulpet mig til at holde mig ædru. 

• Det, der startede i 1935, er stadigvæk et stærkt fællesskab. 

• Der er ligheder og uligheder, men vi arbejder imod det samme mål. 

• Det er os, der bringer budskabet videre til AA-ere under helbredelse. 

• Jeg tænker i den forbindelse nogle gange på H C Andersens ”Den 
grimme ælling”, der følte sig udenfor. I AA ser jeg mange, der er 
vokset op til at blive svaner. 

• Med et smil sagde Ray L: ”I gør det godt her - næsten lige så godt 
som i Sverige!” 

• Det er vigtigt at lære af hinanden. 

• Tak 

   

b. To 1. Års Delegeredes oplevelse af Servicekonferencen 

Morten W sagde blandt andet: 

• Hvor er jeg mæt. 

• Det har været godt at være her 

• Nogle af pauserne var lidt lange, så der var tid til en ”powernap” 

• I CPH12 samler vi hvert år sammen til et speakermøde, der kommer 
i maj måned. 

• Hvis der ingen Traditioner var, var der ingen beskyttelse imod vores 
alkoholisme. 

• Jeg er taknemmelig for, at der er nogen, der tager sig af dette 
fællesskab. 

• Hjemmegruppen er det vigtigste i Anonyme Alkoholikere, så der 
aldrig er langt hjem. 

• Jeg er taknemmelig for min højere magt og min sponsors støtte. 

• Servicearbejdet er bedre end vores rygte. 

 

  Jesper J sagde blandt andet: 

• AA har reddet mit liv. 

• Jeg har lært her, at jeg skal holde mig til teksten. 

• At opleve det store arbejde, der lægges i dette fællesskab. 
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• Nydt så meget at være her 

• Det er ikke så kedeligt. 

• Mere dynamisk hvis vi startede fredag. 

 

c. En 4. Års Delegeret siger farvel 

Jesper B M sagde blandt andet: 

• Rart at komme helt ind i ”maskinrummet” i AA 

• Service er min måde at vise min taknemmelighed. 

• Beskytte AA for mig.  

 

Ad punkt 26: Afslutning med Sindsrobønnen 

 

Ernst U D oplyste, at der bliver sendt et evalueringsskema til alle deltagerne 
per mail i den kommende uge. 

 Navneskiltene bedes afleveret i kassen ved udgangen. 

 Skema til kørselsgodtgørelse ligger også der. 

 

Ernst U D sagde tak for tiden som Sekretær for Hovedservicerådet og for al 
den hjælp, jeg har fået. 

  

 Vibeke R: Tak til de nye her og til alle andre 

 Vi er forskellige, men vi er ædru alkoholikere. 

 Tak for en god afvikling af Servicekonferencen. 

  

Vi afslutter med Sindsrobønnen 

 

Ad punkt 27: NB! Det nye Servicekonferenceudvalg mødes umiddelbart efter at 
Servicekonferencen er slut 

 

 

 

 


