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Hovedservicerådsmøde lørdag den 4. februar 2023 

Servicekontoret – Thorsgade 59, 2023 Kbh. N 

Klokken 11:00 – 16:30 

 

Dagsorden: 

1.    Velkommen 

2.    Præsentationsrunde 

3.    Afbud/ Fravær 

4.    Rapport fra Daglig Ledelse (bilag 1) 

5.    Ansøgning fra Telefon og E-mail udvalget (bilag vedlagt) 

6.    Servicekonferencen 2022: Hvad skal vi handle på? 

7.    Orientering om økonomi 

8.    Orientering til HSR vedrørende International Delegerede (bilag 2a/       

2b) 

9.    Indstilling vedrørende Litteraturarbejdsgrupper (bilag 3a/ 3b) 

10.  Indstilling vedrørende indhold i Box 334 (bilag 4) 

11.  Forslag til drøftelse angående Mødeliste (bilag 5) 

12.  Anmodning om tiltrædelse i Landsdækkende Informationsudvalg  

    (bilag vedlagt)             

13.  Anmodning om tiltrædelse i Telefon og E-mail udvalget  

    (bilag vedlagt) 

14.  Anmodning om tiltrædelse i Økonomiudvalget  

    (bilag vedlagt) 

  

15.  Rapporter fra udvalg og arbejdsgrupper: 

 

a. Box 334 udvalget (bilag 6) 

b. Hjemmesidearbejdsgruppen – Ingen rapport 

c. Landsdækkende Informationsudvalg – LIV (bilag 7) 

d. Servicehåndbogsarbejdsgruppen (bilag 8) 

e. Telefon og E-mail udvalget – TEU (bilag 9) 

f. Økonomiudvalget (bilag 10) 

g. Servicekonferenceudvalget (bilag11) 

h. Nordisk Delegerede – Ingen rapport 

i. International Delegerede – Ingen rapport 
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16. Rapporter fra Regionerne: 

 

a. Region Midt (bilag 12) 

b. Region Nordjylland (bilag 13) 

c. Region Nordsjælland (bilag 14) 

d. Region Storkøbenhavn (bilag 15) 

e. Region Syd (bilag 16) 

f. Region Øst (bilag 17) 

 

17. Eventuelt 

18. Oplæsning af Ansvarlighedserklæringen og afslutning med       

   Sindsrobønnen 
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Bilag 1 

Rapport fra Daglig Ledelse til Hoved Service Rådet- lørdag d. 4. februar. 

Daglig Ledelse har afholdt et enkelt møde siden HSR- mødet d. 10.december 2022. 

Det er kommet til Daglig Ledelses kendskab at der eksisterer mødelister med både 

personnavne og private telefonnumre. Daglig Ledelse har truffet en enig beslutning 

om at disse oplysninger skal slettes. Vi henholder os til 3 koncept og bruger vores 

beslutningsret. Vi vil bede HSR om at bakke op om denne beslutning. 

  

Telefon og e-mail - udvalget har henvendt sig til DL. De vil ansøge om tilladelse til at 

afprøve deres nye struktur i en 3 måneders periode. Den nye struktur skal sikre at 

det gode arbejde bliver fordelt på flere hænder. Det er vores håb at de nye initiativer 

gører arbejdsprocesserne nemmere. 

Gennem E-mailvagten har Daglig Ledelse modtaget en anmodning fra producenterne 

af en kommende TV-serie med titlen "Den Gode Stemning" De ønsker at bruge AA´s 

"Store Bog" i serien, på alle medier og til alle tider. Vi har svaret dem, at de kan 

bruge bogen som rekvisit, men skal ansøge hos A.A. World Services (A.A.W.S.), hvis 

de vil citere fra bogen. 

Vi har talt om lidt forskellige ideer til emner for vores udvidede møde i Hoved 

Service Rådet. Vi har drøftet flg. ideer. 

 Opfølgning af workshops fra Service Konferencen 2022. 

Ung i AA´ s service – naturligt nok, gerne med oplæg fra unge medlemmer. 

AA´ s forhistorie og historie fortalt gennem Power Point af Sune. 

 

 

 

Daglig  Ledelse   -  formand  Sune H. 
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Bilag 2a 

 

Til Hovedservicerådet. 

 

Vedlagt følger til orientering to nye sider i Strukturhåndbogen, nemlig 
Funktionsbeskrivelse og Rotation for Internationale Delegerede. 

Ved udarbejdelsen af materialet blev det klart, at valgtidspunkterne for Delegerede er 
nødt til at blive ændret, da vores Servicekonference er flyttet fra april til november. 

De internationale møder finder altid sted i oktober. 

Hidtil har vi valgt nye Delegerede i april, så de kan deltage i internationale møder i oktober 
samme år. 

Nu er det nødvendigt at vælge delegerede i november måned, så de kan deltage i 
internationale møder i oktober det efterfølgende år. 

Rotationen for de Internationale Delegerede følger reglerne i World Service Meetings, og 
det betyder, at den Delegerede kan deltage 2 gange i European Servicemeeting og 2 
gange i World Service Meeting. 

Det betyder, at på Servicekonferencen 2022, hvor Tobias D roterede ud, skulle vi have 
valgt en ny Delegeret, men det er først nu, vi bliver opmærksomme på det. 

Suppleanten for De Internationale Delegerede vælges samme år, som de Delegerede. 
Det betyder at der også i 2022 skulle have været valg af suppleant. 

Herefter er der kun 1 Delegeret tilbage (Asger J) og ingen Suppleant. 

Hovedservicerådet har mulighed for at udpege en deltager til European Service Meeting i 
oktober 2023, og der kan så i 2023 vælges ny Delegeret for en 3-årig periode for at 
fastholde overlapningen på 2 år.  

Der er ingen mulighed for at forlænge perioden for den Delegerede, der afgår, idet Tobias 
D allerede har deltaget i 4 møder. 

Der er den mulighed at Suppleanten (Svend H’s) periode forlænges, så der vælges ny 
Suppleant for en 1-årig periode i 2023. 

Hovedservicerådet kan også vælge at udpege en ny person, der kan deltage som 
Suppleant. 

Hovedservicerådet anmodes om at drøfte, hvilken løsning der skal være for at sikre, at 
der er 2 Internationale Delegerede der deltager i European Service Meeting i 2023. 

Servicehåndbogsarbejdsgruppen den 27. november 

2022 Keld F 

Sekretær 
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Bilag 2b 

 

 
Betegnelse 

 
Internationale Delegerede 

Oprettet dato 2002 og ændret 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 
Valg 

AA Danmark vælger 2 Internationale Delegerede for en 4-års-periode. De vælges, 

så deres tjenesteperioder lapper over hinanden med 2 år. For at sikre overlapningen 

kan valgperioden på 4 år nedsættes for valget af den nye Delegerede 

• der vælges 1 Internationale Delegeret hvert andet år, som både 

deltager i European- og World Service Meeting 

• de år der vælges International Delegeret, vælges der også en suppleant til 

posten, første gang i 2017. Valgperioden for suppleanter er 2 år 

For indstilling af kandidater til Internationale Delegerede gælder, at forslag skal 

fremgå af dagsordenen til et Hovedservicerådsmøde 

Internationale Delegerede vælges på Servicekonferencen 

Valgbare kandidater indstilles af Hovedservicerådet til Servicekonferencen - gerne 

med flere kandidater til hver post 

Ansvarlig overfor Servicekonferencen / Hovedservicerådet 

 Tobias D deltager i møderne i 2019, 2020, 2021 og 2022 

Asger J deltager i møderne i 2021, 2022, 2023 og 2024 

 
Rotationsdato 

Tobias D ved Servicekonferencen  2022 

Asger J ved Servicekonferencen  2024 

Suppleant: Svend H - ved Servicekonferencen 2022 

Formål - at være AA Danmarks repræsentanter ved European- og World Service 

Meeting 

Funktion Se "Funktionsbeskrivelse for Internationale Delegerede" 
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Kvalifikationer 

• mindst 5 års kontinuerlig ædruelighed anbefales 

• de Delegerede bør kunne begå sig på enten engelsk eller spansk i 

såvel tale som skrift 

• de Delegerede bør have erfaring fra servicearbejde på såvel 

regionalt som nationalt niveau 

• de Delegerede bør have udvist lederevner, ægteserviceinteresse, 

organisationsevner, indgående kendskab til AA samt være indstillet 

på at afsætte tid til European- og World Service Meeting (ESM og 

WSM) 

• (Se desuden ”Retningslinjer ved valg af Internationale Delegerede” 

i Servicehåndbogen) 

 

 

Bilag 3a 

 

Indstilling til Hovedservicerådet vedrørende Litteraturarbejdsgrupper 

 

På baggrund af Hovedservicerådets beslutning på mødet den 17. september har 

Servicehåndbogsarbejdsgruppen udarbejdet vedlagte ændrede opstilling, således at det fremgår, at der er 

en beskrivelse af det generelle arbejde med litteratur og arbejdet med de enkelte opgaver i forbindelse 

med oversættelse, korrektur og indtaling. 

Ved gennemgangen er Arbejdsgruppen blevet opmærksom på at der i forbindelse med Arbejdsgrupperne 

Øst og Vest er anført 2022 for rotation. 

For de arbejdsgrupper, der senere er nedsat, er der ingen rotation angivet, da arbejdet med litteraturen 

sker løbende og ofte over længere tid. 

 

Servicehåndbogsarbejdsgruppen indstiller til Hovedservicerådet, at det besluttes enten  

1. at der ingen rotation fastsættes, eller 
2. at rotationsperioden forlænges. 

 

Servicehåndbogsarbejdsgruppen den 8. januar 2022 

Keld Farver  

Sekretær 
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Bilag 3b 

 
 

 

Litteraturarbejdsgruppe 
 
 

Oprettet år 

2016: 

Litteraturudvalget er midlertidigt nedlagt 9. februar 2019  
Arbejdsgrupperne refererer direkte til Sekretæren for      Hovedservicerådet 

Formål med udvalget 

- at sørge for godkendelse af oversat litteratur  

- at holde øje med, om der er litteratur fra andre lande, som AA Danmark 

kunne have glæde af  

- at koordinere igangværende projekter, som arbejdsgrupper og/eller 

enkeltpersoner arbejder på  

- at sikre, at AA-litteratur i form af lydbøger er indtalt i god 

overensstemmelse med det originale manuskript  

- at tage initiativer til at øge interessen for og kendskabet til litteraturen i 

AA-regionerne  

Arbejdsopgaver 

- at foranstalte revision og opdatering af oversat litteratur  

- Servicekonferencen beslutter, hvilken ny, trykt litteratur, der skal 

oversættes og udgives af AA i Danmark.  

- at være koordinerende organ for oversættelse, revision og 

korrekturlæsning 

- at videresende materiale til godkendelse i General Service Office 

(G.S.O.) i New York  

- at være med i processen vedrørende trykning af litteratur  

- at foreslå tilretninger af eksisterende litteratur på baggrund af tagne 

beslutninger i Hovedservicerådet eller på Servicekonferencen  

- at foranstalte indtaling af AA-litteratur og gennemlytning heraf  

Arbejdsform 

 

Daglig Ledelse for Hovedservicerådet varetager ovennævnte og 

fordeler opgaverne til Arbejdsgrupperne 
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Arbejdsgrupper til Oversættelser 
 

Oprettet år November 2019 

Formål med udvalget 

- oversætte og bearbejde tekster efter tildeling fra Daglig Ledelse 

- sikre, at AA-litteratur er i god overensstemmelse med det 

originale manuskript 

- sikre at sprogbrugen er i overensstemmelse med det sprog, der 

anvendes i Danmark og i AA 

Arbejdsopgaver 
- oversætte udenlandsk litteratur 

- opdatere og revidere allerede oversat litteratur 

Arbejdsform   Arbejdsgruppens medlemmer samarbejder om opgaven 

  Kvalifikationer 

- kendskab til engelsk 

- kendskab til det sprog og særlige formuleringer, der anvendes i AA 

Danmark 

- erfaring med at oversætte 

- mindst 3 års kontinuerlig ædruelighed  

 Antal medlemmer 3 - 4 i hver arbejdsgruppe 

Arbejdsgruppernes medlemmer 

Arbejdsgruppen Øst Navn Rotation 

 Bente R 2022 

 Birgit J 2022 

 Michael F 2022 

 

 

 

 

 

Arbejdsgruppen Thy Navn Rotation 

 Ole Kr 2022 

 Morten A 2022 

 Pia A 2022 
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Arbejdsgruppe til Korrekturlæsning 
 

Oprettet år November 2019  

Formål med udvalget 

- sikre, at AA-litteratur er i god overensstemmelse med det 

originale manuskript 

- sikre at sprogbrugen er i overensstemmelse med det 

sprog, der anvendes i Danmark og i AA 

Arbejdsopgaver 

-  foretage korrekturlæsning af tekst, der er oversat 

- gennemarbejde den oversatte tekst, så den er i overensstemmelse 

med dansk retskrivning og de udtryk der anvendes i AA Danmark  

Arbejdsform  Arbejdsgruppens medlemmer samarbejder om opgaven  

  Kvalifikationer 

- kendskab til engelsk 

- kendskab til det sprog og særlige formuleringer, der anvendes i 

AA Danmark 

- erfaring med at oversætte 

- mindst 3 års kontinuerlig ædruelighed 

 Antal medlemmer   3 - 4 

Arbejdsgruppernes medlemmer 

Navn Godkendt 

Ulla F 21. april 2021 

Mogens B A 4. december 2021 

Ernst U D 4. december 2021 
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Arbejdsgruppe til at gennemlytte lydfiler 
 

Oprettet år November 2019  

Formål med udvalget 
Sikre, at AA-litteratur i form af lydbøger er indtalt i god 

overensstemmelse med den godkendte danske tekst 

Arbejdsopgaver Gennemlytte lydfilerne  

Arbejdsform  Arbejdsgruppens medlemmer samarbejder om opgaven  

  Kvalifikationer 

- kendskab til engelsk 

- kendskab til det sprog og særlige formuleringer, der anvendes i AA 

Danmark 

- erfaring med at lytte til tekster 

- mindst 3 års kontinuerlig ædruelighed 

 

 Antal medlemmer  2 - 3 

Arbejdsgruppernes medlemmer 

 

 
 

Navn Godkendt 

Sommer C 28. august 2021 

 

 

 

 

 

 

Arbejdsgruppe til bedømmelse af stemmer 

Oprettet år April 2022 

Formål med arbejdsgruppen 
- sikre tydelig oplæsning og udtale 
- vurdere rækkefølgen af oplæsere 
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Arbejdsopgaver 

- bedømme lydprøver af stemmer til indlæsning af Store Bog, 
- eventuelt at koordinere rækkefølgen af oplæsere 

- Daglig Ledelse står for at skaffe teknisk support til lydprøver 

 

Arbejdsform Arbejdsgruppens refererer til Daglig Ledelse 

 

 

Bilag 4 

Til Hovedservicerådet 

 

På Hovedservicerådsmødet den 10. december 2023 blev Servicehåndbogsarbejdsgruppen anmodet om at 

komme med udkast til retningslinjer for, hvad der kan bringes i Box-334 og i kalenderen på hjemmesiden. 

I arbejdsgruppen er der enighed om at det bør være de samme retningslinjer der gælder begge steder. 

Det drejer sig om, hvilke foromtaler og indstik, der kan være i bladet og i kalenderen på hjemmesiden. 

Som udgangspunkt blev det nævnt, at alle AA-arrangementer kan der bringes foromtale om eller indstik i 

bladet. 

Som AA-arrangement betragtes AA-møder, Speakermøder, Konventer, hvor der er vederlagsfri adgang 

for alle AA-er og ved åbne møder for alle. 

I forbindelse med et disse møder kan der som supplement tilbydes forplejning, underholdning eller 

indkvartering mod betaling. Det sker for eksempel ved Landsmøderne. 

I Hovedservicerådet var der enighed om at enkeltpersoner, der efterfølgende skriver og oplevelser i 

forbindelse med forskellige arrangementer stadig er velkomne, uanset om der har været en foromtale 

eller om den er blevet afvist. 

Arbejdsgruppen understreger, at der afvikles en række arrangementer, der indebærer god anledning for 

AA-ere til at mødes. Det kan for eksempel være et jubilæum med betaling for deltagelse, en nytårsaften 

med betaling for at deltage. 

Der bør altså skelnes imellem, om der er tale om ”AA-møder” - eller arrangementer for AA-ere. AA-møder 

er det altid vederlagsfrit at deltage i. 

Traditionelt opfordres der til at lægge frivillige bidrag i ”hatten” for at bidrage til AA’s eksistens, både på 

lokalt, regionalt, nationalt og internationalt plan. 

 

Servicehåndbogsarbejdsgruppen den 8. januar 2023 

Keld F 

Sekretær 
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Bilag 5 

14. januar 2023  

 

Til Hovedservicerådet  

På kontormøderne har vi drøftet mulighederne for at optage yderligere oplysninger på mødelisten, så der 

lettere kan etableres kontakt til de enkelte grupper/møder. Der har tidligere på enkelte steder været 

telefonnumre så mødet kunne kontaktes – det har været på Christiansø, Samsø og Langeland.  

  

Der har været ønske fra møder i Nordsjælland om at tilknytte et telefonnummer til to til fire møder.  

På kontormødet (personalemødet) fortalte Vibeke R at Daglig ledelse havde besluttet at alle navne og 

telefonnumre skal fjernes fra mødelisten under henvisning til ??? tidligere beslutninger / retningslinjer.  

  

Vi ønsker at HSR drøfter hvilke muligheder vi skal tilbyde grupperne for kontakt ud over adresse og 

mødetidspunkt.  

AA Data har undersøgt hvordan møderne formidles i nogle andre lande, og overvejer hvordan dette 

eventuelt kan indarbejdes i en modernisering af mødesøgningen på hjemmesiden.  

  

Vi er opmærksomme på vedligeholdelses procedurer mv skal optimeres.  

  

AA skal være anonym men ikke usynlig og skal også være til rådighed i en verden hvor kommunikation ofte 

foregår på digitale medier og platforme.  

  

På kontorfunktionerne og AA-data ’s vegne  

Ole P. og Niels J.  
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Bilag 6 

 

Udvalgsrapport   
til Hovedservicerådsmødet den:   

  

Til HSR MØDET D.4. FEBRUAR 2023  

Udvalg/Internationale 
Delegerede:   

Box334-uddvalget  

  
Godkendte Udvalgsmedlemmer  
(der skal stadig sendes anmodning 
om indtrædelse særskilt):  

  

Preben H. H. Niels J. (formand), Carl Martin C., 
Annemette Ø. og Elvin T.O.  

Fravær:    

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

Rapport for perioden: November 2022 – januar 2023  

  

• Sædvanlige redaktions–og pakkemøder afholdt.  

• Alle blade udsendt til planlagt tid    

• God succes med temanumre  

• God effekt at prikke til personer for indlæg til temanumre  

• God respons mht. indhold og layout.  

Planlægger at arbejde med:   
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• Pakkemøde onsdag d.25.januar 2023 kl. 13:27  

• Redaktionsmøde lørdag d.4.marts 2023   kl.12:00  

• Pakkemøde onsdag d.29.marts 2023   kl.13:34  

Box 334-udvalget ser frem at modtage retningslinjer vedr. optagelse af arrangementer i bladet  

Dato:   Januar 2023  
For  
Udvalg/Delegerede:  Niels J.  

  

Bilag 7 

 

Udvalgsrapport   
til Hovedservicerådsmødet den:   

  

D 4-2-2023  

Udvalg/Internationale 
Delegerede:   

  

Landsdækkende informationsudvalg (LIV)  
  

  
Godkendte Udvalgsmedlemmer  
(der skal stadig sendes 
anmodning om indtrædelse 
særskilt):  

  

Formand:                        Betty K  
Region Øst :                   Erik H  
RegionNordsjælland:     Jeppe L  
Region Syd:                   Jesper S  
RegionStorkøbenhavn:l  Lone B  
Region Midtjylland.       : Helle H  
Region Nordjylland.       : Niels T     
  

Fravær:    

Andre deltagere:    

Rapport for perioden: Januar 2023  
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LIV afholder 4 møder årligt, blandede fysiske og online  
Der arbejdes med planlægning af Folkemødet 2023  
Der arbejdes med videoen álcohol and me´  
Der arbejdes med en fælles logbog for AA information  
Der arbejdes med opdatering af Power Points til information på skoler,universiteter og lignende  
  

TAK til alle de betroede tjenere i Information´service  
  

TAK Betty  
  

Planlægger at arbejde med:   

  
  

Dato:      For    

Større rapporter kan vedlægges denne som bilag  

  

  

  Udvalg/Delegerede:   
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Bilag 8 

 

Udvalgsrapport  
til Hovedservicerådsmødet den:  

 
4.feb.2023 

Udvalg/Internationale 
Delegerede:  

 
Servicehåndbogsarbejdsgruppen. 

 
Godkendte Udvalgsmedlemmer 
(der skal stadig sendes 
anmodning om indtrædelse 
særskilt): 

 

Svend H 
Susanne H 
Peter Kej 
Stig J          (Formand)  
Keld F         (sekretær) 
 

Fravær: Peter Kej. 

Andre deltagere:  

Rapport for perioden:27-11-22      08-01 23 

Fortsat ajourføring af Strukturhåndbog og Servicehåndbog. 

På Hovedservicerådets anmodning, har vi udarbejdet forslag til retningslinje for hvad der kan 
bringes i BOX-334. 

På baggrund af Hovedservicerådets beslutning på mødet 17. sep. 2022, har vi udarbejdet en 
ændret opstilling, med beskrivelse af generelle og enkelte opgaver der varetages af 
Litteraturarbejdsgrupper.  

Tidsplanen og Valg af Internationale Delegerede 

Indstilling vedrørende rotation for Litteraturarbejdsgrupperne Øst og Vest 

Indstilling vedrørende rotation for Internationale Delegerede 

Vi er påbegyndt en gennemgang af AA-Danmarks Hjemmeside, med det formål at sikre at tekst 
er i overensstemmelse med tekst i Servicehåndbogen. 

For at registrerer og få nedskrevet beslutninger der tages - eller er blevet taget på 
Servicekonferencen, men som ikke skal indskrives i Servicehåndbogen, arbejder vi på et 
”Tillæg” (-eller lignende) til håndbogen. Vi er derfor påbegyndt en gennemgang af referater fra 
tidligere Servicekonferencer. 

Planlægger at arbejde med:  
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”Tillæg” til Servicehåndbogen. 
Gennemgang af Hjemmesiden. 
 

Dato:   10-01-2023 
For 
Udvalg/Delegerede: 

Keld F  

 

 

Bilag 9 

 

Udvalgsrapport  
til Hovedservicerådsmødet den:  

 
04.02. 2023 

Udvalg/Internationale 
Delegerede:  

 
TEU - Telefon- og E-mail Udvalget  

 
Godkendte Udvalgsmedlemmer 
(der skal stadig sendes 
anmodning om indtrædelse 
særskilt): 

 

Formand: Lone Z 
Næstformand ikke besat 
Region Nordjylland: Peter Kr 
Region Midtjylland og Storkøbenhavn: ikke besat 
Region Syd: Anni T 
Region Øst: ikke besat 
Region Nordsjælland: Vibeke L 

Fravær: - 

Andre deltagere: 

Telefonvagtsponsor: Henrik M. og Jens D. 
Telefonvagtplanlægger: Henrik M. 
E-Mail vagtkoordinator: Lone Z 
TEU assistent: Jane P 
 

Rapport for perioden: 
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Udvalget har som tidligere nævnt, arbejdet meget med nytænkning af nogle af udvalgets 
funktioner. 
 

Afgående telefonvagtkoordinator og sekretæren har udarbejdet en ny funktionsbeskrivelse, 

som skulle bruges til oplæring af nye telefonvagtplanlægger og telefonvagtsponsorer. 

Udvalget vil på Hoved Service Rådsmødet d. 4. februar 2023 anmode om en prøveperiode på 3 

måneder med den nye struktur. 

 

Der er foretaget oplæring af nye telefonvagtsponsorer og ny telefonvagtplanlægger. 

 
Formanden for udvalget deltog i november i årets Service konference. 
 
E-mailvagten kører stille og roligt, 9 faste vagter og 2 nye vagter på prøve lige nu. Der har nyligt 
været udskiftning af 1 vagt.. Afgående vagt er blevet tilknyttet, som fast afløser. 

Planlægger at arbejde med:  

Næste erfaringsudvekslingsmøde er d. 9. september 2023 og afholdes som hybrid-møde. 
 
Næste TEU-møde er d. 11 marts 2023 og afholdes som hybrid-møde. 
 
Opdateret håndbog og nyhedsbrev udsendes til alle vagter 4 gange årligt. 
 

Dato:   12. januar 2023 
For 
Udvalg/Delegerede: 

Lone Zedlitz 

 

 

 

 

 

Bilag 10 

 

Udvalgsrapport  
til Hovedservicerådsmødet den:  4. februar 2023 

Udvalg/Internationale 
Delegerede:  

Økonomiudvalget 
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Godkendte Udvalgsmedlemmer 
(der skal stadig sendes 
anmodning om indtrædelse 
særskilt): 

Ivan W (Formand 
Ole K 
Svend H 
 

Fravær: Ole K og Preben H H 

Andre deltagere: Ernst U D, Mogens B A og Preben H H  

Rapport for perioden: 

 
- opfølgning af bemærkninger i Workshops samt Servicekonferencens time 

- justering af Reservekapital med henblik på ajourføring og råderum for uforudsete udgifter 

og eventuelle nye eller udvidede aktiviteter 

- årsregnskab 2022 

- bugetopfølgning 

- ideer til styrkelse af interessen for Budgettet (kommende aktiviteter) 

- udarbejdelse af årsplan for Økonomiudvalgets arbejde 

 

Planlægger at arbejde med:  

 

- ideer til styrkelse af interessen for budgettet 

- forsat arbejde med at finde muligheder for at forøge indtægterne og / eller formindske 

udgifterne. Tilbagemeldingerne fra workshops på Servicekonferencen indgår i 

overvejelserne 

- fortsat arbejde med at finde nye medlemmer til udvalget 

- eventuelle opgaver fra Hovedservicerådet. 

Dato:   14. januar 2023 
For 
Udvalg/Delegerede: 

Ivan W 
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Bilag 11 

 

Udvalgsrapport  
til Hovedservicerådsmødet den:  

 
4-2-23 

Udvalg/Internationale 
Delegerede:  

 
Servicekonferenceudvalget 

 
Godkendte Udvalgsmedlemmer 

(der skal stadig sendes 
anmodning om indtrædelse 
særskilt): 

 

Jørgen F-H, Trine R H, Bo M, Jonas K, Niels P, Torben I, 
Anders R (servicekonferenceformand), 
Vibeke R (afgået servicekonferenceformand, 
Niels Erik J (AA- data), 
Ole P (data og praktisk ledelse), 
Dorte S (viceformand for hovedservicerådet) 

Fravær: Pijanna G, Erik H 

Andre deltagere:  

Rapport for perioden:   Afholdt møde 14 - 1 - 2023 

 
Evaluering af SK 2022! 
 

- Infomøde for 4 års delegerede er et meget godt tiltag 
 

- Niels Erik J (AA data) har fået positiv tilbagemelding på det udsendte 
           evalueringsskema. 
 
 
Planlagte møder: 
 
18. marts 2023 
10. juni 2023 
 
 
 
På valg til Servicekonferencen 2023: 
 

- Viceformand for HSR 
- Sekretær for HSR 
- Kasserer for HSR 
- Revisorsuppleant 
- International Delegeret 
- Nordisk Delegeret 

 
 SK-beslutninger som endnu ikke er ført ud i HSR regi: 
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- 2007:  Oversættelse af ”Language of the Heart” 
- 2018:  Informationsmateriale på Hjemmesiden, LIV sender speaks til godkendelse i HSR 

 

Planlægger at arbejde med:  

Programmet for 2023, skal der være ændring eller nye tiltag? 

 
Det nye års titel: ”Carrying the Message of AA in the Digital Age” 
 – tænk på en ordret dansk oversættelse! 
 
Valg af ordstyrer til SK 2023 

Dato:   14-01-23 
For 
Udvalg/Delegerede: 

Anders R 
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Regionsrapport  
til Hovedservicerådsmødet den:  

Region:  Region Midt 

Hovedservicerådsrepræsentanter: 
Carsten N 
Helle HP 
 

Afholdte regionsmøder i perioden:  21. jan 

Antal ugentlige AA-møder i Regionen:    99 møder 

Hvor stor en procentandel af 
grupperne var repræsenteret på 
regionsmødet: 

20% 
 

Udvalg nedsat af regionen: Informationsudvalg 

Rapport for perioden: 

 
Næstformanden fortalte om Service Konference.  

En 1. års delegeret fortalte om hvordan det var at være med. 

En 4. års delegeret fortalte om hvordan det har været at være med Valg af Sekretær   

Valg af Repræsentant i Telefon og E-mailudvalget (TEU)  

Workshop – Kærlighed i Service  

Vores internationale delegeret Asger J kom og indledte om emnet, inden vi havde 

workshop. 

 

I informationsudvalget arbejder vi med offentlig information i Misbrugscentrene, Skoler, 

Arresterne, Sygehuse og behandlingscentre  

 

 

 
 

 

 

Næste møde: 13. maj.  
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Dato: 6. jan 2023 For Regionen: Helle HP 
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Regionsrapport  
til Hovedservicerådsmødet den: 4.2.2023 

Region:  Region Nordjylland 

Hovedservicerådsrepræsentanter: 
 
Pia Adelsten  
Ole Kristensen 

Afholdte regionsmøder i perioden:  4 

Antal ugentlige AA-møder i Regionen:    38 

Hvor stor en procentandel af 
grupperne var repræsenteret på 
regionsmødet: 

? 
 

Udvalg nedsat af regionen: Ingen 

Rapport for perioden: 
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                             Rapport til HSR om hvad der er sket i Region Nordjylland 

 Regionsmøderne var blevet for forudsigelige og ensformige og lidt for langt væk fra AA` ere i 

almindelighed.  

Derfor holdt vi en temadag i Hanstholm 11.5 19 inden landet lagde sig til ro grundet Corona   
Det blev en succes med mange positive tilkendegivelser. 23 deltager 
 
Efter genåbningen blev de på et regionsmøde enige om at genoptage temamøderne. 
 
Det første  
Tema dag og Regionsmøde, blev afholdt i Aalborg 11.5.22. Temaet var AA`s historie med vægten på 
”Dr.Bob og de legendariske oldtimer”. I pausen var det sørget for mad og kaffe (AA nationaldrik 
siden de tidligste AA møder hos Dr. Bob og Anna på Admore st.)  14 deltager 

12.6.22  Temadag Aalborg. Temaet var ”Gør AA bedre i Nordjylland” Med ønsket om at gøre AA 

mere levende og mere interessant. Der var nogle, som havde været med i mange år, som mente AA 

er blevet lidt for top styret. 26 deltager 

21.8 22 Temadag og regionsmøde Hjørring. Tema ”Alkoholiker og Pårørende”. Et par fra Silkeborg 

kom og delte beredvilligt ud af deres erfaringer.  Dejlig mad, kaffe, te og juice Tak for det.  

Gruppe arbejde om emnet.  35 deltager 

 

29.10. 22 Temadag Østervrå. Tema ”Ædru og hvad så?” Der blev talt om emnet i grupper og 
evalueret. Der blev delt om at nogen følte, at der er kliker i flere grupper og det derfor var svært at 
føle sig velkommen. 32 deltagere 
 

Vi holder 21.1. 2023 første regionsmøde og derefter tema aften ”Nytårskur & Regionsmøde”. 
Vi glæder os og håber på endnu et godt møde. 
 
 

Vi har holdt fast i at der skal være tid til at være sociale ikke kun med dem som vi kender men stifte 
nye bekendtskaber. Der er måske en tendens til at det bliver glemt at det er ensomt pludselig at 
blive ædru, og har måttet vinke farvel til en tro livsledsager og en rigtig god ven som altid var der, 
nemlig alkoholen  

Citat fra Dr. Bob og de legendariske oldtimer: ”Jeg ville så gerne give nye alkoholiker det vi havde 
sammen dengang, men de har så meget andet i dag, at de ikke har tid” 

 

 

 
Næste møde: 21.1 2023 
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Dato:  13.1.2023 For Regionen: Pia og Ole 
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Regionsrapport  
til Hovedservicerådsmødet den: 4. februar 2023 

Region:  Nordsjælland 

Hovedservicerådsrepræsentanter: 
Lisbet G 
Stig J 
 

Afholdte regionsmøder i perioden:  29.11.2022 

Antal ugentlige AA-møder i 
Regionen:    

28 

Hvor stor en procentandel af 
grupperne var repræsenteret på 
regionsmødet: 

 
Ca. 30 

Udvalg nedsat af regionen: 
Informationsudvalg 
Speakerbank 

Rapport for perioden: 
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.På Regionsmødet den 29. november 2022 blev der udvekslet oplevelser på 
Servicekonferensen 2022, hvor der var stor ros fra alle vore deltagere. 
Regionen afholder AA’s 68 års fødselsdag i Helsingegruppen søndag den 15. januar 
2023. i sognegården Skolegade 4. 

Næste møde: 14. februar 2023 

 
 

Dato: 11. januar 2023 For Regionen: Stig J 
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Regionsrapport til Hovedservicerådsmøde den  
04/02-2023  

For Region:   Storkøbenhavn  
  

Hovedservicerådsrepræsentanter:  Elvin T-O, Flemming S, suppliant Søren J  
  

Afholdte regionsmøder i perioden:     

2 møder siden sidste HSR rapport  
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Antal ugentlige AA-møder i Regionen:       

Ca 120  

Hvor stor en procentandel af grupperne 
var repræsenteret på regionsmødet:  

  

10  

Udvalg nedsat af regionen: LIV, Servicehåndbogen   

Vi bruger stadig ’wing-man’/’bring en gæst’ koncept. Vi har nye gæster til hvert møde.  
  

Der er fremgang på møderne. Det går langsommere end forventet. En del bruger online møder 
fremfor fysiske møder. Der flere kvinder end mænd, der benytter online.   
  

Grupperne melder om øget antal nykommere, der opsøger fællesskabet, men det vides ikke om det 
er den ’sæsonbestemte tilstrømning’ lige før og efter jul/nytår.  
  

Vi har fået en ansøgning fra en mulig repræsentant til TEU, der kan varetage denne post. 
Vedkommende er på valg på næste regionsmøde.  
   

LIV – Lone B ønsker en dedikeret liste med mulige frivillige, der kan tage ud på skoler, når vi får 
henvendelser.  
  

Samuel skriver et indlæg om Young Sober Tribe til Box334  
  

Alle mødte op til ’klædt på til SK’, hvor det blev gennemgået, hvordan konferencen afvikles. (bl.a. 
stemmeproceduren) der var 12 delegerede. 2 er efterfølgende roteret ud.  
  

Kassereren fortalte, hvor meget, der er overført til AA-DK. Vi ved ikke, hvor meget, der er indbetalt 
direkte til AA-DK, der kommer fra regionen.  
  

Vi har atter opdateret vores servicehåndbog, med nogle mindre justeringer, så den er retvisende.  
  

Online møder blev diskuteret. Der er blev efterspurgt en instruktion i, hvordan man kommer på 
zoom, om der kan være en instruktion på AAs hjemmeside? Hører det under AA-data?  
  

Vi har fastlagt samtlige regionsmøder for 2023  

Andre aktiviteter i regionen:  

Vi arbejder stadig på at udbrede kendskabet til AAs økonomi, regionsarbejdet, telefonservice og 
LIVs informationsarbejde Det er grupper vi aldrig høre fra, der har behov for at få genopfrisket, 
hvordan vi sender penge ind.   

Næste møde:  

Onsdag den 22. februar 2023 – kl. 18.00 – 21.00  

Eventuel  

  

Dato:  13/01-2023  For  
Regionen:  

Elvin T-O  

  



Hovedservicerådsmøde d. 4.februar 2023                                                    Side 28 af 30 
  

  

  

Bilag 16 

 

O
p

ly
sn

in
ge

r 
o

m
 R

e
gi

o
n

e
n

 

Regionsrapport  
til Hovedservicerådsmødet den: 

04-02-23 

Region:  Syd 

Hovedservicerådsrepræsentanter: 
 
Asger J. (og måske Erik, Ribe) 

Afholdte regionsmøder i perioden:  1 

Antal ugentlige AA-møder i Regionen:    78 

Hvor stor en procentandel af 
grupperne var repræsenteret på 
regionsmødet: 

 
Ca 25% 

Udvalg nedsat af regionen:  

Rapport for perioden: 

 
Som nævnt i sidste rapport har Erik fra Ribe, der er regionsrepræsentant for Vision for 
You, Fredericia, anmodet om at indtræde i HSR. Vi håber, han bliver valgt på 
regionsmødet i Ribe den 15/1. Anette fra Kolding har anmodet om en post som  
delegeret til Servicekonferencen 2023. 
 
Vi er inde i en rolig periode med godt fremmøde (synes jeg), vilje til at samarbejde om 
vores fælles anliggender og villighed hos deltagerne i regionsmøderne til at påptage sig 
poster i regionen. 
 
Meget at være taknemmelig for. 
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Næste møde: 15-01-23 

 
 

Dato: 08-01-23 For Regionen: Asger J. 
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Regionsrapport  
til Hovedservicerådsmødet den: 

 
4. februar 

Region:  Øst 

Hovedservicerådsrepræsentanter: Lisa R. 

Afholdte regionsmøder i perioden:  1 møde 

Antal ugentlige AA-møder i Regionen:    63 møder 

Hvor stor en procentandel af 
grupperne var repræsenteret på 
regionsmødet: 

 
38 % (24 grupper) 

Udvalg nedsat af regionen: 
Telefon og e-mail udvalg, erfaringsudvalg, 
strukturudvalg og informationsudvalg. 

Rapport for perioden: 
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Deltaget i Regionsmødet i St. Heddinge d.29.oktober.  
Referat ligger tilgængelig på hjemmesiden for Region Øst. 

Næste møde: d.25. februar 2023. 

 
 

Dato: 16.12. 2022. For Regionen: Lisa R. 

 

 

 

       

       

       

        

 

 

  

 


