Rapport fra HSR-møde 07-06-2008
Charlotte, Region Midtjylland blev godkendt som ny referent.
I sagen omkring kopimaskinen er det overgivet til vores advokat at stævne
Copydata.
En AA’er har doneret en pengegave (10000 kr.) til en pc’er til telefonvagten.
Litteraturudvalgets arrangement for at finde flere oversættere var ikke den
store succes. Der kom 3 fra Jylland (syd)
DL har bevilget et beløb til afholdelse af en arbejdsweekend for Web redaktionen.
I denne forbindelse blev det drøftet det principielle omkring dækning af udgifter
til møder i udvalg. Et synspunkt er, at HSR bør dække samtlige udgifter, der omfatter selve
udvalgets medlemmer samt øvrige deltagere som inviteres. Sidstnævnte er typisk personer fra
andre udvalg eller regionsrepræsentanter. Et andet synspunkt er som nu, at for sidstnævnte
gruppe af deltagere er det regionerne eller personerne selv der dækker udgifterne.
Denne problemstilling tages op på et senere tidspunkt.
Omkring brug/misbrug af AA navnet har sekretæren skrevet til behandlingsstedet
Møllen som var den site man kom til ved opslag af ”Anonyme Alkoholikere” på Google.
De har rettet dette og tilbudt os domænet ”Anonyme-Alkoholikere.com”. IT-udvalget vil følge
op, om der er flere bevidste eller ubevidste fejlbenyttelser af vore registrerede navne. ALLE
Opfordres til at give besked når og hvis der opdages fejlbenyttelser af Fællesskabets
beskyttede navne. Som oplysning kan nævnes at AA.dk er ejet af Arthur Andersen, A-A.DK
Er privat ejet af en AA’er, der vil give det til os.
Der udarbejdes en ny kontrakt vedr. OBS spot når filmen sættes i gang.
Kontraktgodkendelse i økonomiudvalg og på et HSR-møde.
2 foldere #Anonym men ikke usynlig” og ”Omkring 5. tradition” er forelagt
Litteraturudvalget. Formålet er til brug i grupper og regioner og skal hjælpe til med
synlighedserfaringer og information i nærmiljø.
Alle udvalg/funktioner blev opfordret til allerede nu at starter op med at lave et budget
for 2009.
Der har været forespørgsel om vi vil arrangere WSM-møde år 2010. Dette blev afslået.
Leon LIV var indkaldt til at deltage i HSR-mødet efter pausen. Leon var indkaldt til at
fortælle om i hvor stor udstrækning LIV benytter sig af vore alkoholiske venner. Det blev
drøftet om HSR er klar til at få en eller flere ikke-alkoholikere i HSR.
Det blev besluttet at inden vi inviterer vore ikke-alkoholiske venner til et møde
i HSR, så vil de internationalt delegerede rette henvendelse til udlandet, og forhøre sig om
hvilket arbejde ikke-alkoholikere udfører for Fællesskabet der.
Det blev besluttet at møderne fremover skal være delt op så udvalgene er med før
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pausen og at det efter pausen kun er HSR-medlemmer.
Det har været på forsøgsbasis de sidste 3 møder.
Beslutningerne fra SK 2008 blev gennemgået og fordelt.
Der afholdes temamøde om servicestrukturen lørdag d. 13 sep. 2008.08.18
Dagsordener og referater på hjemmesiden. Efter en længere drøftelse om adgang til
hjemmesiden skal ske med eller uden kode, var der stor enighed om, at HSR kunne leve med
begge dele. Med hensyn til referater, er det kun de godkendte der lægges ind. Alle referater og
dagsordener undersøges forinden om anonymiteten er overholdt. D.v.s. ingen oplysninger om
personlige forhold.
Beslutning.: Sekretæren og udelukkende sekretæren lægger godkendte referater ind
Med vedtagne ændringer UDEN adgangskode.
Hele referatet fra HSR-mødet d.7. juni 2008 kan læses på AA’s Hjemmeside.
Dagsordenen til HSR-mødet d. 30. august 2008 kan læses på AA’ Hjemmeside.
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