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RAPPORT FRA HSR-REPRÆSENTANTEN.
Rapport fra HSR-møde, lørdag d. 28.august 2011.
KOPIMASKINE.
Sagen om kopimaskinen har nu endelig fundet en afsluttende plads. Daglig ledelse har forhandlet
således, at AA Danmark nu er fritaget for at betale for serviceeftersyn hvert kvartal på den gamle
maskine, da den jo ikke blev brugt.
Kopimaskinen er afhentet og tilbage står de fortsatte afdrag pr. kvartal, som beløber sig til
kr..33.000 samt advokatomkostninger. Sidste kvartal for betaling er 1.kvartal 2013. Det har været
en lang og problematisk sag men alle har forhåbentlig lært af den. Ved evt. større indkøb fremover
er det besluttet, at gøre brug af professionel hjælp.

ANONYME ALKOHOLIKERE.
AA Danmark har søgt om registrering af navnet Anonyme Alkoholikere som varemærke og
ansøgningen er imødekommet.
Under storregnen i sommer blev AA’s kælderrum oversvømmet, men der er ikke gået noget af
værdi tabt. Lejen af rummet er opsagt pr.31.januar 2012 og hovedkontoret finder andet sted til
opbevaring.
NORDISK LANDSMØDE.
I forbindelse med Nordisk Landsmøde deltog UT som HSR-repræsentant i delegatmødet med de
nordiske repræsentanter fredagen før selve Nordisk Landsmøde. Mødet var yderst
spændende, inspirerende og lærerigt. Det kommende nordiske temamøde afholdes i Thorsgade
d.19.november 2011. Mødet vil fokusere på temaet “2.tradition i forhold til 3.koncept “.
Fremtidigt tema vil være “En model for hvordan visdom og erfaring som deles på de nordiske
møder kan kanaliseres ud til grupperne i de nordiske lande.”
ØKONOMI.
Alt bogholderi er bogført til d.d. Fællesskabets økonomi er fortsat OK og der er ingen grund til
panik. Når vi ser bort fra de økonomiske konsekvenser af dommen i kopimaskinesagen, er AA
Danmarks økonomi fortsat sund og vi er på rette kurs.
Der vil som følge af ovenstående ikke blive landsindsamling i 2011.
I forbindelse med Nordisk Landsmøde blev der solgt for kr.6.100 litteratur.
OBSERVATØRER IKKE OBSERVATØRER TIL SK.
HSR ønsker at imødekomme SKs anbefaling, men inden dette gøres endeligt, vil HSR bede
regionerne tage stilling til hvornår man kan være klar til at opstille 2 HSR-repræsentanter. Punktet
er på dagsordenen til regionsmødet d. 19.november.2011.
LEDIGE POSTER PÅ SK 2012.
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HSR opfordrer regionerne til at være opmærksomme på at finde emner (læs personer) til de ledige
poster som ESM 1.gangs delegeret og Nordisk delegeret. Ligeledes til SK-formand (er nok dækket)
og stedfortræder for SK-formand.
UDVALG UNDER HSR.
Som HSR-medlem er jeg tildelt Erfaringsudvalget. Udvalgsposten følger regionen og IKKE
personen. Der er rotation om 2 år.

Rapport fra HSR-møde, lørdag d.8.oktober 2011.
ØKONOMI.
Der resterer nu kun betaling for de sidste 5 kvartaler fra den gamle kopimaskine og leje for
opbevaring. Der er desuden afregnet med advokaten.
AAs økonomi ser fortsat sund ud.
LITTERATUR.
Litteraturudvalget oplyser, at den nye oversættelse af 12 og 12 er færdiggjort.

WSM.
Der er modtaget rapport fra den amerikanske servicekonference, hvor der er stor åbenhed om
forholdene i USA. De slås stort set med de samme problemer som os i DK. Bl.a. fremgår det, at det
kun er ca.50 % af grupperne, der bidrager til det samlede fællesskab.
REGIONERNE.
Region Nordjylland kan desværre ikke påtage sig at afholde Landsmøde 2012. HSR udpeger en
anden region.

SK 2012.
Et enigt HSR har vedtaget at følge SK 2011s stillingtagen til observatører på SK. Fremover skal der
således IKKE regionsobservatører med på SK.

REKRUTTERING.
Januar 2011 besluttede HSR at nedsætte et ad hoc udvalg omkring rekruttering til poster i AA
Danmark. Som HSR-medlem deltager Henrik, Storkøbenhavn samt UT. Som suppleant er valgt Carl
Martin, reg.syd.

HSR-SEMINAR.
HSR afholdt d.29.september seminar over emnet ”Traditioner og samarbejde” Undervisere var 2
medlemmer af Erfaringsudvalget, Seminariet var spændende og inspirerende og viste med al
tydelighed vigtigheden af AA’s 12 traditioner samt at disse overholdes.
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KONVENT.
Der afholdes EYROPAA (ungekonvent) i København d.27. 28. og 29.juli 2012. HSR-formanden
holder åbningstalen.

Mange kærlige hilsner
Susanne, HSR-repræsentant.

