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Rapport HSR møde 28. august 2010 

 
Daglig Ledelse: Der er lavet en systematisk rykkerprocedure for udestående beløb i regnskabet. 
AA-Data har fået bevilget 17.000 kr. til indkøb af ny server + PC. 
Domænenavnet ”AA” er ikke beskyttet. Det vil kunne gøres for 2500 kr. Ønskes dette, kommer det 
på dagsordenen på næste møde. 
Der blev gjort opmærksom på at der skal findes en ny sekretær, ny viceformand for HSR, samt ny 
ESM-delegeret på næste SK. SK udvalget blev pålagt at udfærdige en liste over ledige poster og 
sørge for at den bliver offentliggjort på hjemmesiden og o BOX bladet, således at regionerne har 
god tid til at finde egnede emner. 
Der var diskussion om, hvor store beløb og til hvad DL må bevilge. Der var enighed om et 
maksimumbeløb (5.000kr.) til almindelige nyanskaffelser. Men samtidig var der enighed om, at DL 
har en bredere ramme, når der er tale om ”løbende vedligehold”/akut behov. Der vil blive udformet 
retningslinjer. 
 
Rapporter fra udvalg: Det blev understreget, at der skal foreligge afbud, hvis udvalgene ikke sender 
en repræsentant – det behøver ikke være formanden. 
 
Emailvagtudvalgets sammenlægning vil blive behandlet på et foreslået ’kommissoriefællesmøde’ i 
november. 
 
IT-udvalget: Ved at Google AA er der fundet 3 behandlingshjem. Dette er givet videre til DL. Med 
hensyn til at ’anmelde’ andres brug af domænenavnet, enedes man om at afvente næste HSR-møde, 
hvor det skal besluttes om vi vil søge navnebeskyttelse, og så også i den forbindelse tage op, 
hvordan vi skal håndtere det. ’Anmeldelser og klager er måske ikke helt i AA’s ånd. 
 
Servicehåndbogen 2010 er ajourført og Strukturhåndbogen vil snart være ajourført. 
 
Det blev besluttet at afholde en temadag om udvalgenes kommissorier d. 6.11.2010. 
 
Den nye kopimaskine fungerer godt. 
 
AA-Data oplyste, at der arbejdes med at skaffe G-mail til alle grupper. Der er nogle tekniske 
vanskeligheder, men det kan lade sig gøre at forberede kontoen til alle grupper og derefter sende 
bruger id, password samt vejledning til gruppernes adresse. 
Der var diskussion omkring usikkerheden i hvor mange grupper, der så rent faktisk får koblet sig på 
G-mailen. Det er en SKbeslutning, at alle grupper skal have en mailadresse med henblik på, at man 
i fremtiden helt kan undgå den dyre `snail mail`. Imidlertid var der enighed om at der sendes besked 
til grupperne om, at de er oprettede, samt ovenstående oplysninger om bruger id etc. Det skal 
sendes som en separat meddelelse som evt. kan/skal gentages. 
 
”Tidligere stillede spørgsmål” godkendt. Skal evalueres 2013. 
 
De Tolv Koncepter for Verdensservice i den lange form oversættes og tilrettes danske forhold: 
Der var bred enighed om at man bør bevare originaltekster i forbindelse med oversættelsen, selvom 
den sigter mod specielle amerikanske forhold. Så kan man tilrette koncepterne ved at tilføje dette i 
fodnoter. 
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Oversættelse af Vejledning vedrørende økonomi: Vejledningen forelægges til godkendelse på SK 
med anbefaling fra HSR. 
 
HSR indsender forslag til SK vedrørende afholdelse af Nordisk Møde i forbindelse med landsmødet  
Hvert fjerde år. 
 
HSR indsender forslag til SK vedrørende afholdelse af landsmøde afholdes uge 38.. 
 
Hattepenge: Hattepengene er i pæn fremgang indtil nu. Specielt blev det påpeget, at mødeudgifter 
og transportudgifter er steget. Noget af forklaringen er receptionen i forbindelse med 75 års dagen. 
 
Næste møde er 2. oktober. 
 
Dagsorden til mødet d. 28. august og det fulde godkendte referat fra mødet kan læses på AA’s 
hjemmeside. 
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Rapport HSR møde 2. oktober 2010 
 

 
Daglig Ledelse: Der er siden uge 36 indkommet 240.000 kr. i hattepenge. Det vides ikke hvor 
mange penge der er fra Landsindsamlingen. Det vil være hensigtsmæssigt, hvis der en anden gang 
bruges separate konti. 
Med hensyn til Landsindsamlingen enedes man om, at DL skriver et indlæg i Box Bladet, hvori der 
angives et omtrentligt beløb, således at grupperne kan få et indtryk af det flotte resultat. 
Endvidere er der indbetalt 70.000 på litteraturkontoen. (Penge fra rykkere) 
Ny rykkerprocedure er under vejs. 
Der er bevilget 15.000 til genoptrykning af 12 + 12. Dette skulle dække behovet indtil den nye 
oversættelse er klar. 
Landsmødet i Nordsjælland gav et overskud på 34.000 kr. 
 
Litteraturudvalget: Bogen ’AA bliver voksen’ går snart i trykken. 
 
Beskyttelse af navnet AA/Anonyme Alkoholikere: Der var en generel debat omkring, hvordan det 
bedst kan beskyttes, og hvordan man i givet fald kan håndhæve retten til logoer og navn. ’AA’ kan 
ikke beskyttes ud fra følgende svar på de 3 stillede spørgsmål. 
 
Spørgsmål 1: Skal vi ansøge om beskyttelse af navnet: ja, vi får registreret navnet ’Anonyme 
Alkoholikere’. 
Spørgsmål 2: Skal vi fortsat betale for at beskytte logoer: Ja. 
Spørgsmål 3: Hvilken opfølgning der skal være, hvis der konstateres misbrug: Den nuværende 
blanket/opfordring til at anmelde misbrug fjernes fra hjemmesiden. Eventuelle tilfælde af misbrug 
tages ad hoc. Det vil sige, at henvendelse fra medlemmer om misbrug af navnet sendes til DL, 
som vil vurdere fra sag til sag, om der skal gribes ind, og i givet fald, hvad der skal gøres. 
Punktet på hjemmesiden under AA intern menu: Misbrug af AA’s navn fjernes. 
 
Budgetopfølgning: Når der tages højde for de tidligere nævnte indbetalte beløb, ser det væsentlig 
bedre ud på bundlinjen end forventet, men der bør stadig være opmærksomhed om vi bruger 
pengene rigtigt.. 
 
Næste møde den 20. november 2010.11.10 
 
Dagsorden til mødet den 2. oktober og 20. november kan læses på AA’s hjemmeside. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


