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Der har været usikkerhed om det hedder ”Torontodeklarationen” eller ”Ansvarlighedserklæringen”. Af den 

oprindelige engelske tekst med forklaringer fremgår det, at den oprindelige titel er 

”Ansvarlighedserklæringen”. Herefter findes erklæringen på Hjemmesiden under Downloads.  

General Service Office (GSO) I New York er rykket for godkendelse af oversættelse af ”Dr Bob and the Good 

Oldtimers” – En undskyldning for lang behandlingstid, og en returnering til Thygruppen med kommentarer 

til forordet. Oversættelsen er på ny sendt til New York 02.04.2019.  

Ligeledes er der rykket for svar på oversættelsen af De Tolv Koncepter for Verdensservice.  

AA Data er i færd med at udarbejde retningslinjer for at komme med på Mødelisten. De forventer at 

forelægge retningslinjerne for Hovedservicerådet 01.06.2019. 

Gennemgang af, hvad Strukturbåndbogen mv. er. Til inspiration vedhæftes PowerPoint – præsentation.  

Der blev udvekslet erfaring omkring samarbejde mellem Udvalgene og Hovedservicerådet. Generel 

tilfredshed og hjælp for Udvalgene. Idet der er færre udvalg nu, er der mulighed for at 2 

Hovedservicerådsmedlemmer kan være repræsenteret i hvert udvalg og kan supplere hinanden, således at 

Hovedservicerådet altid er repræsenteret med 1.  

AA-arkiv blev gennemgået i forhld til den struktur arkivet har på hjemmesiden under ”Service / Arkiver”. 

Opfordring til at der indsendes relevant materiale.  

Gennemgang af hvordan udviklinger har været i Bogsalget. Der er MP3-filer under udarbejdelse, og disse vil 

være tilgængelige på Hjemmesiden.  

Prisfastsættelser og salgsstrategier kommer på senere Hovedservicerådsmøde.  

Økonomi i Q1 2019 følger perioden budget – dog er der kommet flere Hattepenge ind en i Q1 2018. Om det 

er periodeforskydning eller årets tendens, vil tiden vise.  

Store Bog går i trykken nu med oversættelse af de 12 trin oversat fra 1997. 

Debat omkring samarbejde mellem Landsdækkende Informationsudvalg (LIV), Telefon og E-mailudvalget 

(TEU) og AA-Data, og omkring udformningen af Hjemmesiden. Der indhentes redegørelse for arbejdet, og 

punktet kommer med på næste Hovedservicerådsmøde. 
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