Referat fra
Hovedservicerådsmøde lørdag den 7. april 2018
Thorsgade 59, 2200 København N
Deltagerliste:
Region Nordjylland
Region Nordjylland
Region Midtjylland
Region Midtjylland
Region Syd
Region Syd
Region Øst
Region Øst
Region Storkøbenhavn
Region Storkøbenhavn
Region Nordsjælland
Region Nordsjælland
Fungerende Formand for Hovedservicerådet
Konstitueret Sekretær for Hovedservicerådet
Servicekonferenceviceformand 2018
Forretningsfører
Husvært
International delegeret
Nordisk delegeret
Nordisk delegeret
Box 334
LIv - Landsdækkende Informationsudvalg
Litteraturudvalg
Servicehåndbogsudvalg
Telefon- og email-udvalg (TEU)
Økonomiudvalg
Referent
Referent
Bogsalg
Bogsalg
Arkiv

Bent L
Claus D
Ole K*
Ivan W
Afbud
Afbud
Afbud
Peter Å
Afbud
Dorte S
Jeppe L**
Stig N J
Susanne H
Ernst U D
Tobias D
Mogens B A*
Jacky S*
Sune H S
Charlotte T**
Afbud
Kirsten L
Jeppe L**
Jeppe L**
Charlotte T**
Lisbeth L
Ole K*
Charlotte T**
Mogens B A*
Jacky S*
Ib B J
Lars A

(* = repræsenterer flere funktioner)
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Ad Punkt 1) Velkommen
Ernst U D bød velkommen og læste Formålserklæringen samt 2. Koncept op.
Ad Punkt 2) Præsentationsrunde
De tilstedeværende præsenterede sig og Deltagerlisten samt
Fortrolighedslisten gik rundt.
Ad Punkt 3) Referat
Referatet fra Hovedservicerådet i februar 2018 var blevet godkendt med
enkelte rettelser og er lagt på Hjemmesiden.
Ad Punkt 4) Afbud/ Fravær
Der var afbud fra Svend H, som var til Servicekonference i Sverige.
Hans M, Morten R, Gorm T og Ilias P havde meldt afbud uden, at der var
fundet en suppleant.
Ad Punkt 5) Rapport fra Daglig Ledelse
Mogens B A oplyste at alt er klappet og klart med hensyn til lokaler og
værelsesfordeling på Servicekonferencen.
Ernst U D oplyste, at Daglig Ledelse med henblik på at finde en ikkealkoholiker til Hovedservicerådet har haft rettet henvendelse til sognepræst
Lone Vesterdal, som har omtalt vort Fællesskab i positive vendinger i bogen
’Robust’. Hun takkede for henvendelsen, men måtte sige Nej Tak.
Der har været korresponderet med en person yderligere, som blandt andet har
fået udleveret kommissoriet, men efter oplysninger dels om tidsforbruget og
dels om, at det er ulønnet, har der ikke været yderligere kontakt.
Vedkommende er 22 år. På forespørgsel blev det oplyst, at hun må formodes
at have læst kvalifikationskravene. Daglig Ledelse vil undersøge dette
nærmere i forbindelse med en samtale.
Rapporten blev taget til efterretning.
Ad Punkt 6) Landsmøde 2018. Tilbagemelding fra København
Dorthe S oplyste, at Regionen påtager sig opgaven, og der er nedsat en
styregruppe.
Tobias D, som er medlem af denne styregruppe, kunne fortælle, at de er godt
i gang med planlægningen. Blandt andet har de bedt om at få tilsendt
’drejebogen’ fra Sekretæren. Ligeledes er det blevet oplyst, at salg af billetter
kan foregå over Bogsalgets konto.
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Ernst U D opfordrede til, at Regionerne allerede nu finder ud af, hvilken
Region, der påtager sig at afholde Landsmødet i 2019. Der var et forslag om,
at Hovedservicerådet i stedet fastlægger rækkefølgen fremadrettet.
Sune H S oplyste, at det er muligt at Region Syd vil påtage sig opgaven i
2019. Det blev aftalt at afvente en meddelelse fra Region Syd vedrørende
dette.
Ad Punkt 7) Anmodninger: Rene H, Pia A, Ole K og Morten A
Rene H’s ansøgning om at blive optaget i Landsdækkende Informationsudvalg
blev godkendt.
Pia A, Ole K og Morten A’s ansøgninger om at blive optaget i arbejdsgruppe
under Litteraturudvalget blev godkendt. (Da der i landsdækkende service
allerede er en person, der benævnes ’Ole K’, vil ’Ole K’ fra arbejdsgruppen
fremover blive benævnt ’Ole Kr’).
Ansøgningsskemaet om optagelse i udvalg vil blive tilrettet (af Charlotte T), så
det fremover kan benyttes både ved ansøgning om optagelse i Udvalg og i
arbejdsgruppe under Udvalg. Strukturhåndbogens side 19 vil ligeledes blive
tilrettet.
Ad Punkt 8) Rapportering fra Udvalg til Servicekonferencen
Alle udvalgsrepræsentanter gav udtryk for, at de ville gøre fremlæggelserne
vedkommende, specielt ved at fremhæve interessante opgaver og fortælle om
det, der er sket, siden rapporten blev indsendt.
Ad Punkt 9) Orientering om økonomi
Mogens B A orienterede om økonomien, som den ser ud efter det første
kvartal i 2018 sammenlignet med første kvartal 2017.
Som forventeligt (efter de store indbetalinger sidst i 2017) er
hattepengeindtægterne betydeligt lavere i dette kvartal. Det samme gælder for
indtægterne fra litteratursalg.
Når der tages højde for dette, er det samlede resultat på 10.000 kr
sammenlignet med 80.000 i 2017 acceptabelt.
Orienteringen blev taget til efterretning.
Ad Punkt 10) Samarbejde mellem Udvalg og Hovedservicerådet
Der var ingen bemærkninger til samarbejdet mellem Udvalgene og
Hovedservicerådet.
Lisbeth L fortalte, at Telefon-og Email – udvalget prøver at få et samarbejde i
stand med Landsdækkende Informationsudvalg og AA Data. Måske vil der
blive tale om at mødes i en fælles weekend.
Der blev gjort opmærksom på, at det tidligere har været en fast regel, at
Landsdækkende Informationsudvalg og AA Data har deltaget i møderne i
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Telefon- og Email – udvalget. Det blev oplyst, at de har været inviteret, men
udvalget har ikke hørt fra dem.
Ad Punkt 11) AA – Arkiv og Bogshop, præsentation og forslag (ved Lars og Ib)
Ib B J præsenterede bogshoppen og redegjorde for baggrunden for deres
forslag (bilag 7).
Det er behandlingshjemmene, der køber 2/3 af de solgte bøger. 4 bøger
sælger mest: Store Bog, 12 + 12, At Leve Ædru og Til Daglig Eftertanke.
AA bliver voksen sælger som nævnt i forslaget ikke godt. Derfor forslaget.
Forslagets 3 punkter blev enstemmigt godkendt.
Hovedservicerådet bemyndigede endvidere Bogsalget til at udlevere et
eksemplar af ’AA bliver voksen’ til hver Hovedservicerådsrepræsentant
med henblik på at kendskabet til bogen bliver udbredt i Regionerne.
Ib kommer på Servicekonferencen, hvor han vil have bøger med til salg. Af
hensyn til de førsteårsdelegerede foreslog Ib, at der kunne gives en orientering
om bogsalget på Servicekonferencen.
Det blev vedtaget, at Ib får mulighed for at give en orientering om
Bogsalget på Servicekonferencen – eventuelt under ’Eventuelt’.
Herefter redegjorde Lars A for arkivet. Der er lavet et stort og flot arbejde med
at finde Servicekonferencereferater, dagsordener og bilag, og ligeledes
dagsordener, referater og bilag fra Hovedservicerådsmøder. Derudover har
Lars også fundet en del udvalgsreferater med mere. Det hele vil blive lagt på
Hjemmesiden, og Lars yder gerne hjælp til søgning, ligesom han meget gerne
modtager materiale, der ikke er medtaget i arkivet endnu.
Der blev fra det samlede Hovedserviceråd givet udtryk for stor anerkendelse
af Lars’ store og flotte arbejde.
Ad Punkt 12) Kriminalforsorgen
Mogens B A redegjorde for forløbet, således som det også fremgår af bilag 8.
Det væsentlige er, at vi havde stillet Kriminalforsorgen ved Britta Wagner
Nielsen i udsigt, at de kunne få en liste over grupper, der ønsker at deltage i
den nye krimordning, efter Servicekonferencen 2018 – hvor det skulle have
været med som Forslag. Vi har imidlertid glemt – både at forhøre os i
grupperne og at udarbejde et Forslag til Servicekonferencen 2018.
Der var en bred debat om formålet med en Krimordning, om det behøvede at
blive vedtaget på en Servicekonference (svar: Ja, da det var en
Servicekonferencebeslutning at afskaffe den), om hvad man gør i mellemtiden
(svar: det er uændret op til de enkelte grupper, om de vil attestere for et
medlems tilstedeværelse).
Da der ikke er sket nogen ændring siden beslutningen på Hovedservicerådet i
januar 2017, blev det vedtaget som dengang at:
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Kopi af Kriminalforsorgens blanketter til underskrivelse vil blive sendt ud
sammen med referatet, således at Regionerne kan gøre de enkelte
Grupper opmærksomme på dem og på, at det fortsat er frivilligt, om man
vil skrive under på dem.
Det blev besluttet, at der udarbejdes forslag til Servicekonferencen 2019,
hvoraf det blandt andet skal fremgå, at det er frivilligt for de enkelte AAgrupper, om de vil tilslutte sig ordningen.
Britta Wagner Jensen orienteres om dette, idet hun bliver gjort opmærksom
på, at blanketterne skal tilrettes, da der ikke forefindes stempel i alle
grupper.
Ad Punkt 13) Deltagelse i Folkemødet 2018
Jeppe L oplyste, at Landsdækkende Informationsudvalg allerede har tilmeldt
sig Folkemødet og disponeret over halvdelen af de 20.000 kr. Derudover
redegjorde Jeppe for de lokale forhold med mere (se bilag 9)
Mogens B A gjorde opmærksom på, at der burde have været ansøgt om
godkendelse i januar, således at beløbet kunne have været bevilget inden
tilmeldingen.
Der var tanker om, at man måske burde spørge hele Fællesskabet igen, men
bortset fra dette, var der enighed om, at det havde været en succes sidste år,
så det var en god ide at deltage igen i år. Dog blev det understreget, at
deltagerne bør værne om anonymitetsprincippet.
Det blev enstemmigt vedtaget at bevilge det ansøgte beløb.
Ad Punkt 14) Mail fra ’Thy-gruppen under Litteraturudvalget
På opfordring redegjorde Jeppe L for status med hensyn til de i bilaget
nævnte oversættelser:
a) Thygruppen har afleveret Koncepterne til korrekturlæsning hos
Ib B J og Hans Jørgen A (de er modtaget af disse i efteråret
2017) Ib B J oplyste at de kan have dem færdige i august 2018
(Efterfølgende har Ib oplyst, at han har modtaget manuskriptet
i marts 2017).
b) Med hensyn til Store Bog er 5. Kapitel nu godkendt …se i
øvrigt rapporten fra litteraturudvalget
c) Med hensyn til Dr Bob and the Good Oldtimers, så har General
Service Office (GSO) anmodet om at få fremsendt en samlet
udgave frem for ’kapitelvis’. Det er sendt over til GSO, og
Litteraturudvalget afventer tilbagemelding. (Jeppe har rykket
flere gange for at få en tilbagemelding om tidshorisonten uden
at få svar).
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d) Med hensyn til Pass it On, så er den sendt til korrekturlæsning
hos Kaj H. Kaj er i kontakt med en arbejdsgruppe (ikke
godkendt i Hovedservicerådet), men det er ikke lykkedes,
hverken for Morten A fra Thy-gruppen eller Jeppe at få besked
fra Kaj om, hvor langt de er.
Ib oplyste, at Bogsalget – efter at have forhørt sig om tidshorisonten for den
nye Store Bog - har bestilt nyt optryk af den nuværende Store Bog, således, at
der er lager til 3 år frem.
Der var enighed om, at mailen fra Thy-gruppen tydede på manglende
kommunikation mellem Thy-gruppen og Litteraturudvalget. Hovedservicerådet
bemærkede endvidere, at det af mailen fra Thy-gruppen fremgår, at man har
kontakt til en bogtrykker. Det bør præciseres, at al trykning af AA litteratur
foregår via Bogsalget.
Det blev vedtaget, at Ernst U D oplyser Thy-gruppen om, at al oversat
litteratur skal gå via Litteraturudvalget, som herefter formidler det videre
forløb blandt andet trykning via Bogsalget. Ernst sender kopi af mailen til
Jeppe.
Ad Punkt 15) Rapporter fra Udvalg med mere
a. Box 334
Kirsten L oplyste, at udvalget stadig efterlyser billeder og fotos til forsiden
b. Landsdækkende Informationsudvalg – Liv
Tobias D oplyste at man stadig er i gang med at omstrukturere
Hjemmesiden, og at der er mulighed for at se det foreløbige resultat på
’test.dkaa.dk’
Det blev oplyst, at hverken Niels E J fra AA Data eller en repræsentant fra
Telefon- og Email-Udvalget har været indkaldt til dette arbejde. De må
henvende sig til Ane S, som er tovholder på projektet.
c. Litteraturudvalget
Det forventes fra Hovedservicerådet, at Kaj H’s arbejdsgruppe søger om
godkendelse, hvis den fortsat eksisterer.
d. Servicehåndbogsudvalget
Udvalget er blevet gjort opmærksom på, at der – i forhold til det tidligere
vedtagne omkring Nomineringsgruppens Kommissorium og deraf følgende
ændringer i Strukturhåndbogen - mangler at blive indføjet tekst på side 17
øverst
’De hovedservicerådsmedlemmer, der ikke er tilknyttet et af Hovedservicerådets
udvalg eller Nomineringsgruppen, er suppleanter for alle udvalg, idet det er det
enkelte Hovedservicerådsmedlem, der har ansvaret for at kontakte en suppleant
ved forfald’.
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Charlotte T vil sørge for, at det bliver indføjet
e. Telefon – og Email – Udvalget – TEU
Der var en debat om behovet for at have kontorvagter.
Dorthe S fortalte, at det drejer sig om 2 x 3 timer mandag til fredag.
Formålet er, dels at de også kan udlevere materiale til personer, der har en
aftale med Bogsalget, dels at der er mulighed for at tage imod den lidende
alkoholiker, der kommer og ringer på døren.
Dorthe mente i øvrigt ikke, at kontorvagten er væsentligt dyrere end
hjemmevagterne, når man holder udgifter til transportomkostninger og Pafgifter op mod udgifter til mobiltelefoner med mere
Claus D foreslog, at man måske kunne markedsføre det lidt bedre, at der
sidder folk på kontoret. Der var ideer om, at man kunne finde andre
arbejdsopgaver til kontorvagterne, da der blev givet udtryk for, at der ofte
ikke er noget som helst at bestille på vagterne. Endelig blev det foreslået,
at man af hensyn til transport- og P-udgifter kunne forsøge at finde
kontorvagter i nærområdet.
Det blev understreget, at det er en stor og vigtig del af vores Fællesskab i
Danmark, at vi har en velfungerende Telefonvagt.
f. Økonomiudvalget
Ingen bemærkninger
g. Servicekonferenceudvalget
Tobias D oplyste, at evalueringsskemaet vil blive eftersendt til deltagerne i
digital form.
h. Nordiske Delegerede
Det blev vedtaget at Svend H kan deltage i Nordisk Møde i maj som
suppleant
i. Internationale delegerede
Sune H S oplyste, at hans kontakt i Slovenien kommer til vores
Servicekonference.
Med de anførte bemærkninger blev alle rapporterne taget til efterretning
Ad Punkt 16) Rapporter fra Regionerne
a. Region Midt
Ingen bemærkninger
b. Region Nordjylland
Ingen rapport modtaget
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c. Region Nordsjælland
Ingen bemærkninger
d. Region Storkøbenhavn
Det i rapporten omtalte emne til Formandsposten har alligevel ikke søgt
posten.
Det ser ud til, at der er ved at være større villighed til at deltage i service.
e. Region Syd
Ingen rapport modtaget
f. Region Øst
Ingen rapport modtaget
Alle indsendte rapporter blev taget til efterretning
Ad Punkt 17) HSR-medlemmer, der roterer ud, siger farvel
Bent L og Jeppe L roterer ud og de takkede begge for tiden i
Hovedservicerådet, som gengældte Takken.
Jeppe L er Formand for Litteraturudvalget, og står til at rotere ud som dette i
2021.
Ad Punkt 18) Eventuelt
Tobias D fik oplyst, at Landsmødegruppen kan bruge Regionens konto til de
økonomiske transaktioner i forbindelse med Landsmødet.
Ivan W forelagde et problem fra et hørehæmmet medlem, der har vanskeligt
ved at høre en af lydbøgerne. Ivan vil høre lidt nærmere ind til problemet.
Mogens B A efterlyste indbetalinger til Servicekonferencen fra Regionerne
Syd, Øst og Storkøbenhavn
Ad Punkt 19) Oplæsning af Torontodeklarationen og vi slutter med Sindsrobønnen
Ernst U D oplæste Torontodeklarationen og vi sluttede med

SINDSROBØNNEN
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