
RAPPORT FRA HSR-MØDE D. 28. NOV 2009

Daglig Ledelse: AA-data har afholdt kursus i brug af databasen for regionerne. Ivan og Ole deltog i
kurset d. 9. jan.
I sagen om kopimaskinen er der stadig ikke sket noget.
TV-serien Lærkevej har givet anledning til lidt skriverier om hvorvidt AA Danmark skulle reagere på seriens lidt
fordrejede fremstilling af AAmøder, efter at der har været bragt en artikel i Politiken. LIV har haft kontakt med en af
vore ikke-alkoholiske venner Bente, som har kontaktet instruktøren og spurgt til hans research i forbindelse med
fremstillingen af AA-møder. Han har beklaget, hvis nogle AA’ere har følt sig stødt, da hele serien er baseret på satire.
Bente vil gerne skrive en artikel som svar på artiklen i Politiken, men vi har valgt i denne omgang at forholde os
afventende.
DL har afholdt arbejdsdag omkring færdiggørelsen af strukturforslagene.
På forespørgsel blev det oplyst, at der endnu ikke er modtaget svar på henvendelse til Google vedrørende sponsorerede
links som er i strid med ophavsretten. Ny forespørgsel vil ske.

BOX 334. I forbindelse med 20 årsdagen for det første boxblads udgivelse vil der blive medsendt en kopi af  dette
sammen med førstkommende nummer.

LIV: Omkring AA’s 75 års dag til juni foreslås at vor ikke alkoholiske ven Bente skriver en artikel om, hvordan det
hele startede. Der blev givet udtryk for at det var en god ide og der blev opfordret til at der under linket ”presse” på
hjemmesiden laves et notat om, hvor producere i fremtiden kan indhente oplysninger, hvis de ønsker at producere film
oh lignende, hvor AA optræder.

Økonomiudvalget.: Der forventes et underskud på regnskabet. (Herom nærmere i næste rapport .)
Det kom en række forslag der skulle øge interessen for at sende flere hattepenge fra grupperne til servicearbejde:
Her skal nævnes.: Skrive om 7. tradition i BOX-bladet.
                             Principperne bagved økonomien.
                             Hvad bruges hattepenge til uden at nævne beløb.
                             Meget forskellige bidrag fra grupperne observeres.
                             Hatten kan gå rundt før/under eller 2 gange efter mødet.
Det blev besluttet at indsamle gode forslag, som alle bedes bidrage med.

BOX-bladet ønskes på Hjemmesiden. På siden skal være kort præsentation af bladet i tekstform samt oplysning om,
hvordan man abonnerer på bladet. Der skal også være links til de sidste 10 til 12 numre af BOX-bladet samt et kort
index over indholdsfortegnelserne i bladene. Det enkelte blad vil fremstå som det trykte med forside og bagside og med
farver på de farvesider der er i dag. Der vil løbende ske udskiftning søledes, at når der kommer et nyt blad, fjernes det
ældste. For ikke at r..rende de betalende abonnenter vil der være 2 måneders forsinkelse inden et nyt blad er tilgængelig.
I første omgang vil der ikke være print- og kopibeskyttelse på de enkelte blade, men der lægges en tæller på hvert blad,
så vi kan følge med i ”forbruget”. Hvis det viser sig, at der sker misbrug, kan der lægges en beskyttelse på.
Forslaget blev vedtaget. En evaluering vil ske, når det har fungeret et år.

Det blev foreslået at AA’s 75 års jubilæum bliver markeret med et ekstra hæfte om, hvordan det hele startede. Vi har en
berettigelse for vor eksistens, som vil blive fejret over hele verden. Tiltag som at få TV til at sende filmen om Bill og
Bob er noget der arbejdes på.

Der er blevet søgt om penge til et nyt OBS spot. SK skal forelægges forslaget og vedtage dette før end der produceres et
nyt.

Forslagene, som er udarbejdet på baggrund af SK 2009 workshops blev gennemgået.

Næste HSR-møde er den 23. januar 2010.

Dagsorden til og referatet fra HSR-mødet kan læses på Hjemmesiden   


