
Rapport fra HSR-møde d. 29 august 2009.

Daglig ledelse: Vi modtager mange henvendelser fra AAére som finder det uetisk at
behandlingsinstitutioner bruger Anonyme Alkoholikere og AA som søgeord på internettet. Når vi
modtager en henvendelse skriver vi til behandlingsinstitutionen og beder dem fjerne disse søgeord.
Der dukker dog hele tiden nye op – men vi gør hvad vi kan for at holde det på så lavt niveau, som
muligt.
Vi har haft en henvendelse fra DR1, vedr. vores spot efter en klage fra en læge i Nordjylland.
Vi har skriftligt redegjort for AA´s tilknytning til behandlingsinstitutioner og til religiøse
bevægelser. Redegørelsen er af DR¨s jurister taget til efterretning og der er planlagt udsendelse af
spottet i forbindelse med Sundhedsstyrelsens kampagne i uge 40.
Kasseren er fratrådt – det betyder at der mangler budgetopfølgning til mødet, og at der ikke er
bogført siden starten af maj, hvor den tidligere kasserer var inde og hjælpe med oplæringen af den
nye kasserer. DL har d. 24. august holdt møde med Økonomiudvalget om status og hvad vi gør
fremover. KONKLUSION: 1. Ajourføre bogføring. – 2. Sikre personer til bogføring fremover. – 3.
Besætte kasserposten.
Vi har rykket for et nyt retsmøde i forbindelse med vores kopimaskine.

IT- udvalget efterlyser repræsentanter fra regionerne..

Litteraturudvalget efterlyser korrekturlæsere. Der udarbejdes en beskrivelse af hvilke
kvalifikationer, der kræves for at være korrekturlæser.
Der arbejdes på en oversættelse af guidelines.

De internationale delegerede er blevet opfordret til at tage stilling til følgende:
- Hvordan sikrer vi bedst, at de erfaringer og den viden vi bliver bekendte med via vores

Internationale samarbejde, kommer videre til udvalgs- og funktionsniveauet i vores
Fællesskab f.eks. Litteratursalg, AA-data E-mailvagten osv.

- Hvordan opfatter de internationalt delegerede det samarbejde der foregår i dag mellem de     
Delegerede og HSR, udvalg og funktioner og hvordan kunne det optimeres

- Hvordan videregiver og støtter vi andre lande med vores viden og erfaringer.
Deltagelse i Nordisk møde, ESM og WSM tjener følgende primære formål:

- At bringe budskabet videre til den stadig lidende alkoholiker, hvem han end er, hvilket
sprog han end taler.    

- Søge veje og måder til at opfylde dette mål ved at være et forum for at dele de delegeredes
erfaringer, styrke og håb blandt de delegerede som samles.

- At dele erfaringer omkring service sker både på konferencen, men i lige så høj grad imellem
Konferencerne, hvor alle delegerede sammen med tidligere delegerede har en fælles
platform på nettet til at udveksle synspunkter.

De internationalt delegerede gav følgende svar:
- De delegerede forsyner HSR og fællesskabet i øvrigt med deres erfaringer i første omgang

gennem rapporter. I det omfang interessen indenfor vort serviceapparat (SK, HSR, udvalg,
regioner eller grupper) er stor i denne henseende, er vi alle klar til at stille op for en
uddybning.

- Ved vor tilstedeværelse på SK og til HSR møderne er mulighederne åbne for dialog. I 



dagligdagen gennem mails. En optimering af det løbende samarbejde kunne evt. ske ved at
der på HSR-møderne fra alle parter sker en gang spørgsmål/svar mellem HSR/udvalg på den
ene side og de internationalt delegerede på den anden.

- Til de officielle ESM og WSM møder afleveres udarbejdede landsrapporter over vort lokale 
Arbejde. Mellem møderne finder der en saglig mailudveksling sted mellem de delegerede.

Svarskrivelsen blev taget til efterretning og tages op senere.

Ifølge rygeloven er det forbudt at ryge på møderne. AA Danmark kan ikke gøres ansvarlige for
gruppernes rygepolitik, så længe vi ikke reklamerer med rygermøder. Der udsendes et brev med
elektronisk post til orientering.

Næste møde d. 26. september 2009.

HELE REFERATET KAN DOWNLOADES PÅ AA´S HJEMMESIDE.
 
       


