HSR-møde d. 23. januar 2010.
Daglig Ledelse: AA Danmark har fået ny hjemmeside, Der er fejl, der skal rettes, men alt i alt er
der stor tilfredshed.
Med hensyn til kopimaskinen afventer vi et for os acceptabelt forlig, hvilket advokaten mener er en
reel mulighed. Ellers bliver der tale om retssag. Det bliver afklaret først kommende lørdag.
Rapporter fra udvalgene kan læses på AA’ Hjemmeside.
World Service Meeting: Minimumsprisen for 2 delegerede er ca. 16000 kr. (Det fulde beløb for 2
delegerede ville være 45000 kr.) Derudover er der budgetteret med 15000 kr. i rejseomkostninger.
Der var en del debat omkring det utilfredsstillende ved at vi fra Danmark – som må regnes til de
rige lande – ikke betaler det fulde beløb. Men under hensyntagen til den aktuelle økonomiske
situation enedes man om følgende: Der bevilges 31000 incl. Rejseomkostninger, men tilstræber i
fremtiden at nå op på at betale det fulde beløb.
Økonomiudvalget.: Det ligger fast, at der må budgetteres med et underskud på 151000 kr., og at vi
ikke ligger inde med en egenkapital på 11/2 års driftsudgifter, som det blev pålagt på SK 2008.
Der var en livlig debat om, hvordan vi nærmer os dette mål: en balance mellem mindre udgifter og
øgede indtægter (hattepenge).
Der var bred enighed om at hovedvægten skal lægges på at forsøge at få grupperne til at forstå
nødvendigheden af og formålet med, at der betales flere hattepenge. Der skal blandt andet mere
oplysning ud til grupperne om hvad det er pengene bruges til.
Derudover var der et praktisk ønske om at få bedre oversigt over, hvor meget der eksempelvis
betales for transport og hvor meget der er bidrag, uden at oversigten over det totale forbrug til de
enkelte aktiviteter, forsvinder.
Der blev nedsat et Midlertidig udvalg der skal arbejde videre med ideer til, hvordan vi øger
hattepengene.
Brugerundersøgelse: Der blev gjort rede for de foreliggende undersøgelser. Det vil under ingen
omstændigheder kunne gøres billigere end ca. 250000 + 40000 med ekstern bistand.
Der var enighed om, at undersøgelsens – eventuelle? – brugbarhed vil forsvinde, hvis man laver den
med intern bistand, lige som der blev sået tvivl om, hvorvidt man overhavedet vil kunne opnå den
tilsigtede svarprocent på 74.
Under alle omstændigheder var der fuld enighed om, at HSR ikke kan tage ansvaret for at bevilge
penge til brugerundersøgelsen.
Resten af mødet gik med gennemgang af forslag til SK 2010.05.10
Hele referatet kan læses på AA’ Hjemmeside.
Næste møde er 6. februar 2010.

HSR-møde d. 6. februar 2010
Gennemgang af rapporter – tidsskema og forslag og dagsorden til SK 2010.05.10
Næste møde er 20. marts 2010.

