HSR-møde d. 22 november 2008

Intet nyt vedr. kopimaskinen. Er sendt til stævning.
Pr. 01.01.2009 er Hovedservicekontoret røgfrit.
Formanden for økonomiudvalget er desværre trådt tilbage.
Der er p.t. 451 grupper i Danmark.
Der er kommet forslag om at lægge BOX 334 på Hjemmesiden. Hvis det er teknisk
muligt og økonomien kan bære det vil forslaget fremsættes til HSR.
Har du et godt navn til BOX-bladet så kontakt redaktøren.
Der var en livlig diskussion udløst af problematikken omkring den åbne struktur/
de mange mødedeltagere ved LIV-møderne.
Hovedparten var enige i, at der udveksles mange gode ideer i kraft af, at også andre end
Selve udvalgsmedlemmerne deltager, og dette gælder begge veje. Der var blandt andet
det argument imod den åbne mødeform, at det kan udvande repræsentanternes kompetence.
Et argument for en uændret mødeform var, at man skal passe på ikke at ødelægge noget, der
fungerer godt, og som har fostret mange gode ideer.
Formanden kunne oplyse, at hele problematikken med hensyn til, hvornår der er tale om et
Udvalg, og hvornår der er tale om møde – og hvem betaler? – vil blive taget op på
Temadagen den 23.11.2008. Det vil blive generelt og ikke kun i forhold til LIV.
HSR skal have mere hånd i hanke med, hvad der foregår i udvalgene, og derfor er der jo
også kommet en HSR-repræsentant i alle udvalg.
Alle nye tiltag omkring pjecer og lignende skal forelægges HSR, som så prioriterer, d.v.s. at alle
AA-medlemmer må oversætte og sende ind, men det er HSR, der prioriterer.
Der var debat om problemet i, at der foreligger udgaver af oversættelsen af vore Trin og
Traditioner (overskrifterne). Den oversættelse der er på hjemmesiden er fra ”Som Bill Ser På Det”
som er godkendt på GSO. I sidste ende er det jo grupperne, der selv vælger, hvilke oversættelser
man vil bruge.
Al anvendelse af mobiltelefon i Telefonvagten er stoppet indtil videre. Det kan ikke
lade sig gøre p.g.a. tekniske vanskeligheder med at overholde anonymitetskravet, når
SMS, voicemail, telefonsvarer mm tages i brug.
Det midlertidige udvalg til sponsering af Grønland er nedlagt. Dog inviterer AA Danmark fortsat 2
AA’ere fra Grønland til at deltage i vores Servicekonference, således at de selv betaler rejsen, mens
AA Danmark betaler opholdet.
TV-spottet om AA er ved at være færdig. Det ville være dejligt om spottet kunne vises på SK 2009.
Folderen ”Offentlig Information” returneres til LIV med henblik på tilretning. (Godkendt på HSRmødet d. 24.01.2009).
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Vedr. tilbagevendende arrangementer blev det vedtaget at LIV kan henstille til HSR, at man
overdrager det fulde ansvar til de lokale regioner, i det omfang disse er indstillet på at overtage
dette ansvar.
Brug af tegnsprogstolke på lukkede AA-møder:
HSR har fundet, at der intet er til hinder for at bruge tegnsprogstolke på lukkede møder, men at det
er op til den enkelte gruppe om man vil bruge det.
Det blev besluttet at der fremover holdes et HSR-møde i september.
Seneste HSR-møde blev holdt d. 24.01.2009
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