HSR-møde d. 24. januar 2009

Hovedservicekontoret er nu røgfrit. Midler til rygerum er bortfaldet, da tidsfristen er udløbet.
Sagen omkring kopimaskinen fortsætter. Der er udtaget stævning mod Copydata, som imidlertid har
skiftet advokat, hvilket har forsinket deres svarskrift. Vor advokat har nu modtaget svarskrift fra
Copydatas nye advokat. De anerkender manglerne men gør gældende at kravet skal rettes til
Elitefinans, som Copydata har overdraget rettighederne til: Dette undrer vor advokat sig over, idet
lange forhandlinger omkring et forlig har været ført med Copydata uden at de har henvist til
Elitefinans, som om nødvendigt må medinddrages i sagen. Deres advokat ser dog gerne et forlig, så
vores advokat fortsætter sagen med udgangspunkt i de vilkår, vi har forhandlet os frem til med
Copydata. Kan Elitefinans ikke godkende vilkårene, går sagen videre ad rettens vej. Det har ikke
opsættende virkning, og vi kan ikke standse betalingerne.
Kontrakt omkring filmprojektet har været forbi vores advokat, som havde visse bemærkninger af
redaktionel karakter. Disse er videregivet til LIV for indarbejdelse i den endelige kontrakt.
Daglig Ledelse har sammen med bogsalget aftalt ny procedure ved genoptryk af litteratur. HSR vil
fremover blive orienteret inden eventuelle genoptryk. Denne procedure skyldes, at det efterhånden
er store beløb, der er tale om.
Formanden måtte med beklagelse meddele HSR, at Kathe har meddelt, at hun trækker sig fra posten
som kasserer på grund af sygdom.
Sekretæren supplerede på opfordring med den oplysning, at man indtræder i HSR, når man er
godkendt på SK. Der har været rejst tvivl om tidspunktet for indtræden.
HSR har drøftet om vi skal deltage i SK i York. Det blev besluttet at 1 person deltager i år og
deltagelse fremover overvejes.
Debatten omkring deltagelse i øvrigt indenfor Nordisk samarbejde, ESM og WSM mundede ud i
spørgsmålet: Bruger vi de internationale delegerede på den rigtige måde?
Konklusion: HSR skriver et oplæg til de internationalt delegerede med henblik på at de finder en
optimal måde at udnytte samarbejdet med de andre lande på funktionsniveau – helt specifikt: kan
det lade sig gøre -. Samtidig udbedes en evaluering på det samarbejde, der er i dag.
Af punkter over uafsluttede sager fra tidligere servicekonferencer er oversættelsen af ”Dr. Bob and
the Good Oldtimers”. HSR beder litteraturudvalget om at optage ”Dr. Bob and the Good Oldtimers”
på den prioriterede liste over opgaver.
Bogen ”AA comes of Age” er færdig til tryk.
LIV har søgt om at få Informationsstanden med på SK 2009.
Dette blev bevilget.
Det blev besluttet at lave en nyoversættelse af guidelines.
Ingen region har meldt sig til at afholde Landsmøde 2009.

Når og hvis Hovedkontoret eller andre får kendskab til eller klager over, at personer kommer til
lukkede døre til et møde, vil der blive givet besked til regionerne, som bedes melde tilbage til
grupperne med henblik på at få afklaret, om gruppen er lukket, eller det bare er et engangstilfælde.
Indkomne forslag til SK 2009 blev gennemgået.
Næste møde i HSR er 28. marts 2009

