Rapport fra HSR-møde d. 30 august 2008
Orientering om kopimaskinen. Der er udtaget stævning mod firmaet. Vi har
gode chancer for at vinde en retssag, men da der stadig er en risiko for at tabe den
- med deraf følgende udgifter – håbes der på forlig.
Formanden orienterede om forløbet vedrørende bevilling af dækning af udgifter i
forbindelse med Skanderborgfestivalen.
Daglig ledelse har bedt LIV om at komme med et udspil m.h.t. økonomien omkring deltagelse i
lignende, fremtidige arrangementer til næste HSR-møde.
Erland kunne oplyse at det forventes besluttet på næste regionsmøde i regionen at man overtager
den økonomiske forpligtigelse i forbindelse med Skanderborgfestivalen fremover.
Kasseren har været til møde omkring muligheden for MOMSfritagelse af AA’s aktiviteter.
Vi opfylder IKKE betingelserne, som skal være enten ”Fond med fondsbestyrelse” eller ”registreret
medlemskab”.
Der var bekymring omkring LIV’s referat i Box-bladet. Når HSR eller udvalg under HSR indrykker
materiale, kan det fremstå som godkendt, hvilket kan være misvisende.
Konklusion: Når HSR eller et udvalg sætter noget i BOX-bladet, bør det være opmærksom på, at
det kan fremstå som godkendt materiale, Det bør derfor fremgå af teksten når det ikke
er godkendt materiale.
Debat omkring invitationer til nordiske arrangementer: Nordisk møde – SK.
Hvordan kommer invitationerne ud til grupperne?
Det er et problem hvis der skal lægges for mange foldere i Box-bladet.
Konklusion: Det blev vedtaget at der ved næste HSR-møde bør være en principiel drøftelse omkring
rutinerne ved udsendelse til grupperne af invitationer mm.
IT-udvalget har anmodet om en tilkendegivelse fra HSR, om der er behov for yderligere guidelines
om kommunikationspolitik og om udvalget skal arbejde videre med ideen.
Det blev godkendt at IT-udvalget arbejder videre med emnet. Herefter afleverer de resultatet til
HSR, som så tager stilling til det videre forløb.
Evaluering af SK 2008.
Generelt god SK, men skuffelse over udfaldet af workshops. Der mangler håndgribelige
konklusioner, forslag, der kan arbejdes videre med.. Måske bedre kvalitet i komiteernes referater?
Måske kunne man bede komiteerne komme med 2 eller 3 anbefalinger.
Det opleves som om de ikke-delegerede ”fylder” for meget i komiteerne. Forskellige løsninger
drøftedes. (Skal de ikke-delegerede evt. sidde ’for sig selv’? evt. slet ikke være til stede, men kunne
hentes ind ved behov?). Men først og fremmest skal de delegerede gøres opmærksom på, at det er
dem der bestemmer udfaldet. De ikke-delegerede kan forklare og uddybe, klæde de delegerede på
til at træffe beslutningerne, og bør ikke advokere for det enkelte forslag.
Vi skal tage de delegerede alvorlig, og de delegerede skal tage opgaven alvorlig.
På grund af AA’s økonomiske situation blev det besluttet at der indbetales minimumsbeløb til ESM
og Den Internationale Litteraturfond, (5000 kr. og 10000 kr.)

SK 2009.
Forslag og ideer til SK skal fortsat stiles til HSR. Helst efter behandling i en region og ikke
til servicekonferencens mailadresse. Det præciseres at forslagene kan indsendes hele året.
Der er ’ansat’ en ny bogholder som er i gang med at kontakte debitorer. Det drejer sig både om
behandlingssteder og grupper/regioner. I alt er der ca. 50000 kr. i udeståender.
Der blev henstillet til at man koncentrerede sig om behandlingshjem og lignende.
Der henstilles til at grupperne ikke indsender hattepenge og betaling for litteratur på samme girokort
uden at specificere hvad der er hvad.
En AAer i service har forespurgt om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Konklusion: Der kan ikke ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
HS-kontoret er pr. 1. januar røgfrit. Der bevilges 10000 kr. som eventuelle brugere af et rygerum
kan anvende til etablering.
Det blev præciseret at regionerne gerne må holde øje med om der sker ændringer, men ellers er det
den enkelte gruppes ansvar at gøre opmærksom på ændringer til AA’s officielle mødeliste.
Der har været en henvendelse om hvordan man forholder sig hvis en døv alkoholiker ønsker at
deltage med tolk til møder. Der er ingen faste forholdsregler. I princippet var opfattelsen at en tolk
er et hjælpemiddel og i øvrigt har tavshedspligt. Der undersøges om der er guidelines vedrørende
dette. Derudover kan den enkelte gruppe tage op på gruppesamvittighedsmøde hvordan man vil
forholde sig til problemet. Der blev gjort opmærksom på problematikken omkring at forbyde en
bestemt gruppe adgang til møder mm.
Næste møde i HSR er d. 22 november 2008

