Rapport fra HSR

Der blev afholdt møde i Thorsgade d. 13.1.2007.
Det var mit første møde som HSR rep.. Det var med sommerfugle i
maven at jeg satte mig. Der var ikke lavet navneskilt og jeg havde ikke
modtaget dagsordenen. Var jeg nu også blevet godkendt på sidste
HSR møde. Det var jeg. Jeg var bare ikke kommet på listen over HSR
rep.
Som mødet skred frem og der blev delt om alt muligt, tænkte jeg:
Det klarer jeg aldrig.
Heldigvis har Lisbeth fortalt mig at det tog tid for hende at falde til.
Jeg skal jo heller ikke vide alting fra dag et.
Jeg skal bare gøre mit bedste og lytte.
Mødet startede med at der blev brugt 30 min. på præsentation af de
De Tolv Koncepter for Verdensservice som blev godkendt i 1962.
Gennemgang af koncepterne vil være et fast punkt på møderne
fremover.
Der blev godkendt ansøgninger til faste udvalg: sekretær i HSR,
Nordisk Delegeret og WSM-delegeret.
Der var gennemgang af indkomne forslag til SK 2007.
Jeg vil ikke komme ind på hvilke forslag.
Materialet bliver (forhåbentlig) udsendt i uge 7.
En AA-er har fremstillet lydbøger af AA materiale. Dette er ulovligt,
og med megen besvær er har gået med til at overdrage lydbøgerne
til AA. Materialet skal gennemlyttes før det bliver muligt at købe det
i AAs boghandel.
Vedr. hattepenge er der kommet ca. det dobbelte ind i 2006 i forhold
til 2005.
Der er lavet et arkiv med det formål, blandt andet, at dokumentere
AA’s virksomhed i Danmark.
Det kan være mødelister, dokumenter om arrangementer og materiale
fra grupperne.

LIV havde sendt en ansøgning om dækning af udgifter ved et seminar.
Der var megen diskussion omkring dette.
Ansøgningen var indsendt for sent. Seminaret var allerede arrangeret
og derfor blev pengene bevilliget. Med den bemærkning at der skulle
ansøges inden der blev arrangeret noget. Der skulle heller ikke
påhvile regionerne ekstra udgifter.
Næste HSR møde er 13. marts 2007 i Thorsgade

