Rapport fra HSR-møde d. 28. marts 2009.
Sagen om kopimaskinen kører videre. Der er planlagt et telefonisk retsmøde mellem advokaterne
den 1. maj 2009.
Fremover bliver der ændret i opsætningen af indsendte rapporter og bilag, så de får et
Ensartet udseende, når de videresendes. Det vil blandt andet medføre, at billeder og logoer fjernes.
Økonomiudvalget mangler forstærkning og der opfordres til at lede efter egnede emner
.
I henhold til HSR-beslutning 24.01.2009 har daglig ledelse rettet henvendelse til de internationale
delegerede med henblik på, at der udarbejdes nye anbefalinger mm. Frem for at de enkelte mailer
tilbage, blev det på mødet dags dato besluttet at Mogens kontakter de øvrige delegerede med
henblik på at afholde et møde
Der kan nu sendes og modtages post på e-mail. Hvis man er tilmeldt denne service, vil man kun
undtagelsesvis modtage almindelig post. De der allerede nu modtager e-mail, vil også fremover
være tilmeldt dette, medmindre de melder fra.
Man kan også modtage en mail, når der er nyt på AA’s hjemmeside.
Der er udsendt nyt ’Service-nyt’
I BOX-334 optræder trinene og traditionerne i den gamle form. Det skyldes en fejl og vil blive
rettet fremover.
LIV er i gang med revidere i, i hvilket omfang der skal annonceres i papirudgaverne af
telefonbøger. På længere sigt er der planer om at droppe papirudgaverne og i stedet få de rigtige
søgemuligheder på internettet, men man vil fortsat bibeholde de gratis annoncer i papirudgaverne.
Dette udløste en livlig diskussion med blandt andet følgende argumenter:
Det er ikke alle der har internetadgang.
Vi må ikke glemme specielt de ældre.
Fremtiden er alternative medier til oplysning.
Uheldigt at vi som fællesskab annoncerer.
Det er ikke at annoncere, det er at meddele, at vi er her og hvor vi kan kontaktes.
Helle afsluttede diskussionen med at argumentere for at grupperne opfordres til at bruge
gratisannoncerne i telefonbøger m.m., og at Fællesskabet bruger pengene til bedre internetsøgning.
Vi må følge med i det mønster og de medier folk benytter til at søge deres informationer i.
BOX-334 udvalget har foreslået at bladet udgives elektronisk.
En livlig diskussion fulgte:
Ønskes en arkivfunktion, eller vil det kun være nye numre af BOX-bladet der lægges ud?
Vil det påvirke salget af papirudgaven?
Skal det være gratis, eller er der en abonnementsløsning? Skal den elektroniske udgave eventuelt
udsendes forskudt i forhold til papirudgaven.
Det vil ikke have nogen mening at lægge gamle blade ud, det skal i så fald være de enkelte
artikler af hensyn til søgemuligheder.
BOX-bladet på hjemmesiden vil være med til at gøre hjemmesiden mere interessant. Trække
flere brugere til.

Redaktøren for bladet fortalte, at det kun er ment som en start for at komme i gang, og så vil man
arbejde henimod en løsning a la Grapevines elektroniske udgave og arkiv.
KONKLUSION: BOX-bladet og IT-udvalget finder sammen en beskrivelse af hvad vi vil, og hvad
formålet er. Derudover om det kan kombineres med en søgeløsning, hvilken indflydelse det kan
have på abonnement og salg og hvordan det kan kombineres med salg.
SK 2009:
Der var diskussion om observatørers adgang til SK. Hovedholdningen var, at kun de af regionen
tilmeldte observatører har adgang. Imidlertid er opfattelsen i visse grupper at alle kan komme. Uner
alle omstændigheder er tilmelding og registrering et krav for adgang. Servicehåndbogsudvalget må
se på en formulering i håndbogen.
Landsmøde 2009.
Afholdes 19.-20. september 2009 – Svaneke Skole i Svaneke – Bornholm – Danmark.
Næste HSR-møde er den 13. juni 2009.

