HSR-møde d. 20. marts 2010.
Daglig Ledelse: Med hensyn til kopimaskinen er der nu berammet retssag den 12.11.2010 – og
denne dato er den hurtigst mulige. Der er sat 2 dage af til domsforhandlingerne.
Der er blevet lavet en samlet oversigt over ALLE beslutninger der er taget på servicekonferencer og
ligninde konferencer i perioden 1975 – 2009. SK 2009 pålagde HSR at finde de beslutninger der
ikke er blevet effektueret. Det drejer sig udelukkende om litteratur der ikke er blevet oversat.
Der har været rettet henvendelse omkring muligheden for at udelade Anonyme Alkoholikere som
nævnt indbetaler i forbindelse med refusion af rejseudgifter og lignende indbetalinger til bankkonti,
hvor denne tekst fremgår. Det er undersøgt, men lader sig desværre ikke gøre.
Ved en fejl er der allerede i næste nummer af Box-bladet en annonce om reception i Thorsgade i
forbindelse med AA’s 75 års fødselsdag. Det er endnu ikke vedtaget/godkendt i HSR, men da der
var bred enighed om, at det er en god ide med en reception, blev det vedtaget at lade det stå ved
magt, således at der er reception i HSK’s lokaler d. 10.06.2010.
Rapporter fra udvalg kan læses på AA’s Hjemmeside.
Hattepengeudvalget: Der har været forespørgsler i grupperne mm. Meget bunder i uvidenhed. Der
er stor forståelse for, at der gøres noget ved problemet med de faldende hattepenge.
Der bliver udarbejdet en rapport til HSR med de mange indkomne forslag, idet der er bred enighed
om, at vægten skal lægges på på oplysning – blandt andet via regionsformændene. Der var også
enighed om, at det ikke på nogen måde må få karakter af kontingent/tvang.
BOX-334: Forespørgsel om penge til udgivelse af et hæfte vedr : HVAD ER AA – OGSÅ som er
baseret på artikler der er sendt i BOX 334 de seneste 31/2 år
Der var en del debat omkring selve artikelserien, at den jo ikke giver udtryk for AA’s generelle
holdning, at det ikke er godkendt litteratur. Derudover var der enighed om, at da der ikke var
budgetteret med denne udgift i det i forvejen belastede budget, var der ikke penge til at sende den
ud nu. Det blev besluttet at artikelserien lægges på Hjemmesiden med en notits om, at det er et
særnummer og i BOX-bladets regi. Derudover en notits i BOX-bladet om, at det ligger på
Hjemmesiden og at det yderligere kan rekvireres vederlagsfrit på Hovedservicekontoret.
Møde med repræsentanter for dAAint: dAAint Har bedt om et møde om mulig optagelse i
Servicestrukturen. Formanden bød velkommen og lagde op til drøftelsen, idet hun gjorde
opmærksom på, at problemet på intet tidspunkt har været bragt op i forbindelse med den meget
lange og grundige strukturdebat i AA Danmark. Men der er enighed og villighed i HSR til at
diskutere sagen og høre, hvilke tanker dAAint har gjort sig. HSR vil gerne være lydhøre i fremtiden
og eventuelt hjælpe med at bære det videre. Under alle omstændigheder er det noget, der skal
vedtages på en Servicekonference.
Repræsentanterne gjorde rede for deres problemer og tanker. Der er et ønske om en egentlig fysisk
basis, et tilhørsforhold. Der er fuld forståelse for, at det er vanskeligt, for hvor/hvilken region.
Der er p t i alt 335 medlemmer, spredt ud over hele verden.
I mødelisten er dAAint omtalt som et ’møde’. Men dAAint har selv ønsket at blive omtalt som en
’gruppe’. Der indbetales hattepenge via konto, og de sendes til AA Danmark.
Der er ønske om at figurere som en link på Hjemmesiden og/eller på den elektroniske mødeliste.
Der var fra HSR følgende kommentarer; Der skulle ikke være noget til hinder for, at dAAint bliver
optaget på den elektroniske mødeliste.

Det er en SKbeslutning at det hedder ’møde’ på nettet, så det er umiddelbart problematisk, at ændre
det til gruppe.
Der er problemer med det ’dobbelte’ medlemskab, men det findes også i den eksisterende struktur.
Ligeledes findes problemet med medlemmer i udlandet allerede.
Efter en god og konstruktiv debat, enedes man med dAAint om, at de arbejder videre med en
tilnærmelse til den eksisterende struktur og for eksempel bringer det op på SK 2011 i en Workshop.
Hele referatet kan læses på AA’s Hjemmeside.
Næste møde er den 23.04.2010.

HSR-møde d. 23.april 2010.
Daglig Ledelse; En kvinde fra Al-anon har henvendt sig for at få tilladelse til at bringe uddrag af
’AA’s Historie i Danmark’. Hun er ved at skrive en bog om Al-anon.
LIV er i gang med invitationerne til receptionen der afholdes i Thorsgade i anledning af AA’s 75
års fødselsdag. DL er i gang med det praktiske omkring arrangementet.
Reception: Indbydelser sendes til officielle myndigheder i hele landet, sundhedsminister,
sundhedsordførere, regionsformænd etc.
Indbydelsen vil ligeledes blive lagt på Hjemmesiden med dato og tidspunkt
LIV har bedt om penge til annoncering i BT og til kort der skal uddeles på cafeer i hele landet.
DL har forespurgt Økonomiudvalget, om hvordan de stiller sig med hensyn til økonomien. Svaret
er, at omend de synes forslagene er gode, er der ikke penge til en sådan markedsføring.
Anmodningen om penge blev afvist, dels fordi der ikke er økonomi til det, dels fordi man ikke
mente, at effekten ville stå mål med investeringen.
Enkelte medlemmer mente, at der er tale om reklame.
Næste møde er d. 12. juni 2010

