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Rapport fra regionens repræsentanter i AA's Hovedserviceråd til Regionsmødet i Skanderborg den 
30/5-15. 
 
Vi holdt møde i Hovedservicerådet lørdag den 11. april 2015. Da det var det sidste møde før 

Servicekonferencen, var alle udvalgene inviteret til at sende en repræsentant. På dagsordenen var 

der følgende overskrift til punktet: "Kommunikationen mellem Hovedserviceråd og udvalg". 

Generelt vurderede udvalgenes repræsentanter denne kommunikation positivt:"ved at komme op 

og stå", "i orden", "fungerer fint", "god", og "udmærket" - altså generelt: pænt uden at være 

prangende! Det blev pointeret at samarbejdet bør gå begge veje: hvis Hovedservicerådet får en 

god ide, så spørger vi udvalgene, og hvis udvalgene får en god ide, så spørger de 

Hovedservicerådet for at høre, om fællesskabet også synes, at det er en god ide. 
 
I rapporten til mødet fra Region Nordsjælland fremgik det, at regionen - på grund af mangel på 
delegerede og efter drøftelse med medlemmer af Erfaringsudvalget - havde besluttet at 2 

personer, der tidligere havde deltaget som Delegerede i hver deres fireårige periode, kunne 

indtræde som suppleanter på årets Servicekonference. Dette affødte en debat, hvor konklusionen 

blev - med henvisning til Servicehåndbogens side 10: Retningslinier for Delegerede - at samtlige 

medlemmer af Hovedservicerådet sagde nej til, at det var ok, at de 2 personer kunne deltage i 

Servicekonferencen. Region Nordsjællands repræsentant i Hovedservicerådet meddelte herefter, 
at han tog beslutningen ad notam.  
 
Mogens B redegjorde for regnskabet for 1. kvartal i år. Dette viser et resultat, der er 118.000 kr. 

mindre end samme periode sidste år. Det skyldes dels et mindre salg af litteratur på 50.000 kr., og 

dels en kraftig stigning i rejseomkostningerne på grund af de ændrede takster for kørsel. 
 
Jeppe fra Region Nordsjælland holdt et oplæg om, hvad åndelighed i programmet betød for ham. 
 
Leon K ønskede at høre Hovedservicerådets stilling til at anvende Facebook for at synliggøre AA i 

forbindelse med Landsmødet. I den debat der udspandt sig, oplyste Henrik R, at temaet var oppe 

på World Service Meeting, og at han havde haft et indlæg om emnet. Han oplyste, at det fremgår 

af tilmeldingerne til Facebook, at alt materiale der lægges op, er Facebooks ejendom og kan 

sælges til "højestbydende". Derfor er der ingen mulighed for at opretholde anonymitet, og som 

Fællesskab fraråder World Service Meeting på det kraftigste at anvende sociale medier. (Hvis man 

er interesseret i at læse mere, så er dele af indlægget oversat og indeholdt i det sammendrag fra 
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mødet, der ligger på AA's hjemmeside, og Henrik stiller gerne hele indlægget til rådighed for dem, 

der ønsker det).  
 
Det Landsdækkende Informationsudvalg havde sendt en ny folder til orientering i 

Hovedservicerådet. Folderen er henvendt til folk uden for AA, der arbejder professionelt med 

alkoholikere, og der var stor ros til indholdet, men det blev påpeget, at der var en del fejl rundt 

omkring i teksten, så udvalget retter den til igen, og den kommer en hurtig tur omkring 
Litteraturudvalget inden den sendes i trykken.  
 
Box 334 udvalget oplyste, at de arbejder målrettet på at få flere abonnenter, fx ved at der 

udleveres gratis eksemplarer. Så hvis nogle ønsker en håndfuld blade, kan de rekvireres. Her vil vi 

lige igen oplyse om, at et andet nyt tiltag i Box bladet er, at alle regionerne har fået 2 sider til deres 

rådighed. Så hvis jeres gruppe har noget nyt, så kontakt Henrik S. Og hvis I vil læse nyt fra 

regionen, så tegn et abonnement! 
 
Svend H oplyste, at temaet for Landsmøde/Nordisk Møde er " Glæden ved service". Mødet 
afholdes den 18. - 20. september 2015.  
 
Casper H og Lars Ly blev godkendt som medlemmer af Telefon- og E-mailudvalget 
 
Og vi sluttede med SINDSROBØNNEN.  
 
Her i maj har vi fået et Servicenyt, og herfra kan oplyses at: 
 
Det nu er muligt, at betale med dankort i AA's webshop. 
 
Den nyligt afholdte Servicekonference vedtog at opsige den nuværende ordning med 

kriminalforsorgen, da ingen længere vidste, hvad den indebar. Derfor er det ikke længere muligt, at 

bestille KRIM kort på Servicekontoret. KRIM markeringen i mødelisten vil blive fjernet indtil videre. 

Hovedservicerådet vil forsøge at skabe fornyet kontakt med kriminalforsorgen om indgåelse af 

samarbejde, som alle parter kan stå inde for.  
 
Eia T. blev valgt som servicekonferenceformand, og Chenett A. F. blev valgt til 
servicekonferenceviceformand.  
 
Ny viceformand for Hovedservicerådet blev Susanne H.  
 
De bedste Aa-hilsener fra  
Susanne og Ernst 
 


