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Rapport fra Nordiske Delegerede til Servicekonferencen 2016   

De Nordiske delegerede er valgt af Servicekonferencen for en periode på 4 år. De to delegerede er valgt 
med et overlap på to år, for at sikre bedst mulig kontinuitet. De nordiske delegerede er en del af det 
samlede internationale samarbejde.   

I det nordiske samarbejde afholder vi et nordisk delegeretmøde i forbindelse med Nordisk møde, hvor 
begge delegerede deltager. I løbet af året afholdes der et temamøde, hvor værtskabet går på skift. Her 
deltager begge delegerede, i særlige tilfælde sammen med en "fagperson" fra det udvalg eller den funktion, 
der arbejder med temaet her i Danmark. Og endelig deltager de delegerede på skift i de tre andre landes 
Servicekonferencer som observatør. Ved alle møder - undtaget vores egen Servicekonference - 
rapporterer vi til Hovedservicerådet og rapporterne lægges på AA's hjemmeside.   

Kort og godt handler det om at lære af hinanden, ved at dele erfaring, styrke og håb over landegrænserne.   

I 2015 har vi deltaget i:   

 Servicekonferencen i Danmark  Servicekonferencer i 2015 i Norge og Sverige.   På grund af sygdom var vi 
forhindret i at deltage i Finland  Nordisk m øde / landsmøde 2015 i Danmark samt særskilt delegeretmøde  
Temamøde i Skellefteå Med temaet: Nordisk samarbejde på praktisk niveau”.    

Nordisk møde 2015:   

Mødet blev afholdt i Allerød. Mødets tema var: "Glæden ved Service". På delegeretmødet deler vi erfaring via 
en rapport fra hvert land. Denne består af en side med nogle hovedemner om, hvad der sker i hvert land, 
specielt hvad der er sket på landets Servicekonference, samt en nøgletalsmodel, hvor der for eksempel er 
gjort op hvor mange grupper der er i hvert land, hvad er indtægten i hatten og hvad indtægt er fra bogsalg, 
samt andre ting efterhånden som vi synes det er interessant.  
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I år blev der arbejdet med:  Spørgsmålet om rotation blev grundigt drøftet, herunder hvordan vi tiltrækker 
nye til servicearbejdet. Spørgsmål om vi skulle fortsætte med at have adgang til møderne for observatører. 
Dette ville kræve, at vi fremover offentliggør hvor og hvornår vi mødes i stedet for blot at invitere de 
delegerede. Der var enighed om at den bedste løsning er at afskaffe observatører til møderne, men at der 
kan indbydes gæster.    

Temamøde 2015:   

Fandt sted i Skellefteå i Sverige. Mødets tema var ”Nordisk samarbejde på praktisk niveau”. Den ene 
Nordiske Delegerede deltog sammen med Kontorforretningsføreren.   

Det kommende års arbejde består i at deltage i:   

 Servicekonferencen i Danmark  Servicekonferencer i 2016 i Norge, Finland og Sverige.  Nordis   k møde/ 
landsmøde 2016 i Norge  deltage i orienteringsm øder / seminarer i Regionerne.   

Nordiske delegerede   
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