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RAPPORT FRA HSR-MØDE, den 26. NOVEMBER 2011.
AD DAGLIG LEDELSE.
Fra 1/1 2012 er det besluttet, at forsendelsesomkostninger ved salg af litteratur gælder alle
forsendelser, hvilket vil sige, at rabat på storkøb bortfalder.
Med baggrund i varemærkeregistrering af navnet Anonyme Alkoholikere, er der skrevet til Google
og andre webmastere om at acceptere dette, således at det er AA og ikke behandlingshjem, der er
den primære søgning.
Der er indkommet ansøgninger til posterne som Nordisk og ESM delegeret.
AD LITTERATUR.
Den nye oversættelse af 12+12 er ved at være færdig.
AD WSM.
AA-DK og de delegerede har modtaget invitation til WSM-møde i oktober 2012.
AD LANDSMØDE.
Region Syd er vært ved Landsmøde 2012. Geografisk bliver mødet i Fredericia. Der er en del unge,
der er med i planlægningsgruppen omkring Landsmødet.
AD ØKONOMI.
Økonomiudvalget og HSR har sagt ja til Telias tilbud på mobiltlf., så TEU arbejder videre med det
praktiske. Selve den 2-årige kontrakt skal underskrives af Daglig Ledelse.
AD FORSLAG:
Undertegnede havde stillet forslag om mulighed for en form for standardbesvarelse fra
Hovedkontoret på henvendelser fra offentligheden o.a. Efter en del debat blev konklusionen, at
forslaget sendes videre til drøftelse i Erfaringsudvalget.(I skrivende stund er det besluttet i
Erfaringsudvalget, at forslaget er godt og kunne være et emne til en temadag samt at forslaget bør
tages op igen i HSR )
AD ØKONOMI.
Økonomien i AA er fortsat sund, såfremt der ses bort fra de økonomiske konsekvenser af
kopimaskinesagen.
AD SK-2012.
SK formanden gennemgik de indkomne forslag og HSR tog herefter stilling til om forslag og
workshopemner opfyldte betingelser for at kunne fremsættes på SK 2012.
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AD HSR 2013.
Alle regioner har meldt tilbage, at de kan stille med 2 HSR-repr. Udvidelsen af HSR er gældende
fra 1/1 2013.
RAPPORT FRA HSR-MØDE D.4/2 2012.
AD DAGLIG LEDELSE.
DL har vedtaget, at der fremover betales med Dankort, når der handles i bogshoppen. Det vil
medføre en merudgift på kr.4.000-5.000 men til gengæld undgås tab på debitorer.
DL har imødekommet ønske fra Region Midtjylland om kun at udsende konferencegodkendt
litteratur samt foldere.
Desuden er det vedtaget at udsende Historiebogen sammen med startpakken til nye grupper.
AD ÅRSREGNSKAB 2011.
Vedr. salg af litteratur ligger beløbet 40.000 kr. over det budgetterede. Heraf tegner bogen “AA
bliver voksen “ sig for alene kr. 31.000 fra de grupper, der har købt bogen hjem.
Regnskabet viser et fald i hattepenge på kr.25.000 hvilket der kan være mange årsager til.
AD LITTERATUR.
12+12 er nu oversat til grønlandsk og trykning er påbegyndt februar 2012. Bogen trykkes i 15.000
eks. hvoraf nogle bliver på Hovedkontoret i DK.
Næste møde i HSR er 31/3 2012.
Mange kærlige AA-hilsner
Susanne, HSR-rep. Reg Midt.

