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Rapport fra HSR-møde d. 20. nov. 2010 

 

Daglig Ledelse.: ’AA bliver voksen’ er næsten klar til trykning. 

Mogens har trukket sig fra posterne som revisor og referent. 

Sekretæren er blevet bedt om at være tovholder i ’kopimaskinesagen’, også efter at han fratræder 
som sekretær. 

På forespørgsel blev det oplyst, at der efter advokatens råd fortsat betales til firmaet, da AA i 
modsat fald kan anklages for misligholdelse af kontrakten. 

Der aftales møde med den nye advokat – han er trådt i stedet for den hidtidige, der er gået på barsel 
-. Samtidig kan man undersøge o indbetalingerne kan deponeres på en spærret konto. 

Der var forespørgsel om e-mailen til grupperne med hensyn til at de skal oprette en G-mail konto. 

Det er korrekt, at G-mail kontoen skal oprettes, men de enkelte grupper kan fortsat anmode om at 
modtage al post på papir. 

 

IT-udvalget: G-mail oprettelserne fungerer, nogle grupper har behov for hjælp. 

 

LIV : Det blev oplyst, at alle fra Fællesskabet må bruge de 3 logoer, men de må ikke anvendes 
sammen med andre logoer. 

Samarbejde med DR: Det drejer sig om engelsk servicekonference godkendte film med danske 
undertekster. Disse undertekster er endnu ikke godkendt. 

 

Litteraturudvalget : 6 koncepter er oversat. Bogen Dr. Bob er næsten færdig. 12 + 12 er fortsat 
under oversættelse, og det skrider fremad. 

 

Kommissorier for faste udvalg: Der blev foretaget tilretning af kommissorier. 

Der var enighed om at bibeholde den nuværende fordeling af HSR-medlemmer i udvalgene, og 
vente til senere med rotation. 

Der vil blive lavet et skema til anvendelse ved anmodning om at indtræde i et udvalg. 

De tilrettede kommissorier bliver implementeret i Strukturhåndbogen. 

De personer, der er indført i de enkelte kommissorier er godkendt som værende medlemmer af de 
pågældende udvalg. 
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Sammenlægningen af Telefonvagt – og E-mail udvalgene til Telefon-og E-mailudvalget, sam 
Litteratur – og Lydbogsudvalgene til Litteraturudvalget er godkendt 

 

Ansøgning fra LIV om betaling i forbindelse med stand på SK.: Flertallet var enige om at både 
Litteratursalg og Informationsstanden bør være repræsenteret på SK. Det pålægges LIV at finde en 
person, der har kendskab til til indholdet i dem begge, og som i øvrigt kan gå til hånde med de 
praktiske gøremål, når de delegerede arbejder i komiteerne. 

 

Generel drøftelse af, om mødeaktiviteten har den rette størrelse.: Der blev gjort rede for den 
store stigning i mødeudgifter – inklusive transport – som det har været nødvendigt at budgettere 
med, set i lyset af dette års forbrug og de budgetforslag, de enkelte udvalg har sendt ind. 

Herefter var debat omkring, hvordan det kan undgås, at det budgetterede beløb bliver indfriet. 
Udvalgenes budgetoplæg er uden historik, og der er formentlig ’skudt højt’. Der er lige lavet nye 
kommissorier, hvor antallet af medlemmer i nogle af udvalgene er skåret ned. Mere samkørsel, 

Flere telefon- eller E-mail konferencer. 

Endvidere blev det påpeget det ønskelige i, at nye tiltag/forslag ledsages af økonomisk beregning. 
Endelig blev der også gjort opmærksom på, at der er 2 workshops på SK 2011. hvor emnet er, 
hvordan vi generelt kan skære udgifterne ned. 

Som konklusion blev der givet udtryk for, at alle er opmærksomme på problemet, og at der ikke 
bruges flere penge end nødvendigt. 

 

Principiel drøftelse af links på Hjemmesiden: En meningstilkendegivelse blandt HSR-
medlemmerne viste, at der var flertal for at det fastholdes, at der udelukkende linkes til AA. 

 

Budgetopfølgning med bemærkninger;: Der er en stigning i bidrag i forhold til det budgetterede 
på 243.000, men fald i litteratursalg med mere, betyder, at den samlede indtægtsstigning i forhold til 
det budgetterede er en stigning i indtægter på 159.000. Driftsbalancen viser pr. 31.10 et overskud på 
54.891. 

 

Hele referatet kan læses på AAs hjemmeside. 

 

Næste HSR-møde er d. 29. januar 2011  

 

 

 

 


