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Rapport fra HSR-møde d. 29. januar 2011 

 

Daglig Ledelse; DL har haft møde med den nye advokat. Det var et godt møde, hvor både DL og 

Advokaten blev bragt up to date. Advokaten vil inden de næste retssagen – 9. og 15. april – tale 
med vidnerne. 

Der er forsvundet ting fra kontoret. Det har vist sig, at fordøren ofte er ulåst. Det indskærpes alle 
brugere af kontoret, at fordøren skal låses, når lokalerne forlades. 

Vores ansøgning om godkendelse af ’Anonyme Alkoholikere’ som varemærke er blevet afvist i 
første omgang. Der fremskaffes dokumentation for, at navnet har været brugt siden 1955 og 
forsøger at gøre indsigelse. 

Der er blevet taget kontakt til Erfaringsudvalget med henblik på et møde om vejledningen af Vejle-
grupperne. Punkt på dagens dagsorden. 

Der er modtaget invitation til SK i York. 

Der var forespørgsel med hensyn til oprettelse ag G-mail konti hos grupperne. Herefter blev det  

Debatteret om AA-data skal oprette de manglende G-mails, hvordan vi fremover bruger G-mail og 
hvem der skal kunne lægge post på G-mailen. Der bliver lavet et oplæg til næste HSRmøde,  

Formandens rapport skal fremover udsendes skriftligt i lighed med andre rapporter. 

 

Det blev besluttet at rapporter fra de internationalt delegerede skal lægges på hjemmesiden under 
’Internationalt samarbejde’. Regioner og udvalg med mere opfordres til at være opmærksomme på 
denne ’erfaringsbank’, der ligger i det internationale samarbejde. 

 

Vedrørende rekruttering: Poster der skal besættes opslås på hjemmesiden med beskrivelse af 
hvilke kvalifikationer og krav, der er til posten. De regionsvalgte HSR-medlemmer bringer 
informationen tilbage i regionerne. Regionerne opfordres til at nedsætte et kandidatudvalg til at 
finde kandidater til posterne, således at opgaven bliver tillagt de fornødne ressourcer. Det vil være 
ønskværdigt at hver region opstiller mindst en person til hver post. Samtlige kandidater indkaldes til 
en samtale omkring opgavens karakter og omfang. Ved denne samtale forventes kandidaterne at 
præsentere sig selv og deres kvalifikationer. DL er ansvarlige for at afholde den pågældende 
samtale med kandidaten. DL suppleres med to regionsvalgte HSR-medlemmer  og evt. fagpersoner 
som skønnes nødvendige. Alle kandidater forelægges herefter HSR med resume af samtalen. HSR 
kan efter vurdering indstille kandidaten som valgbar til SK. 

Deltagerne er klar over, at det kan være vanskeligt at leve op til det i nogle regioner, men det blev 
understreget, at det er vigtigt at regionerne vægter det højt. 

 

Skemaet til anmodning om indtræden i et udvalg lægges på hjemmesiden under ’Blanketter’. 
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Det blev vedtaget at der sendes en observatør til York. Der var enighed om at det var en god ide at 
sende suppleanten for SK. 

 

Budgetopfølgning: Det blev vedtaget, at der skal laves budget og optælling hvert kvartal. 

Der var ønske om at få en oversigt over udvalgenes regnskaber holdt op med det budgetterede, 
således at man kan se, om budgettet holder for det enkelte udvalg. I den forbindelse blev det 
understreget, at det er vigtigt at man bestræber sig på, at transportbilag relaterer sig til det korrekte 
udvalg/møde. Endvidere blev det oplyst, at man kan sende bilaget elektronisk, Der er et udbredt 
ønske blandt medlemmerne af Fællesskabet om at få bragt hovedtallene i Box-bladet. På næste 
HSR-møde skal der være et punkt på dagsordenen, der omhandler ’økonomisk information til 
grupperne’, Økonomiudvalget laver et oplæg om ’hvor, hvordan og hvad’. 

 

Årets endelige resultat viser et overskud på 127.651 kr. 

 

Drøftelse af økonomiske rammer for Landsmøde/Nordisk møde. 

 

Der blev redegjort for arbejdsgangen i forbindelse med afholdelse af Landsmøde/Nordisk møde.  

Det er Regionen, der ansøger om at afholde Landsmødet. Der nedsættes et Landsmødeudvalg, som 
har ansvaret for, at lave et budget, der holder. Hvis der er problemer med likvider, kan der lånes af 
AA Danmark. Når landsmødet er overstået dækkes et eventuelt underskud af AA Danmark, ligesom 
et Eventuelt overskud sendes til AA Danmark.. 

 

Næste HSR møde den 12. marts 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


