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Forslag til behandling under punkt 09 

Til servicekonferencen 2013 
Forslagsstiller: Region Midtjylland 
Forslag: 
Forslag til ændring af strukturhåndbogen: 
Tilføjelse af kapitel, grupperepræsentanten – evt. Under: kvalifikationer for AA’ere i AA 
servicefunktioner. 
Følgende forslag er lavet ud fra den amerikanske service manual: 
Forslaget skal betragtes som et forslag, en vejledning, men ikke som almen gyldig, i det at 
enhver gruppe er selvbestemmende og dermed kan vælge deres grupperepræsentant i 
forhold til gruppens samvittighed. 
Det er ment til en vejledning, således at man måske kan højre standarten i 
regionsarbejdet. 
Grupperepræsentant kvalifikationer: 
- Aktive i gruppe og anden AA service, igennem hvilket de har brugt de 12 trin til at 
løse opståede problemer. 
- Sædvanligvis 2 års kontinuerlig ædruelighed 
- Tid til at deltage i regionsmøder 
- Har gruppens tillid, og evne til at lytte til andres mening. 
Pligter: 
- Deltagelse i regionsmøder. 
- Postkontakt med hovedkontoret, eks. Box-bladet. 
- Postkontakt med den region de hører under, eks. regionsbladet. 
- Kontakt efter behov med regionens hovedservicerådsmedlem 
- Viden om litteratur, guidelines, opslag, videoer, bånd m.v. – dele denne viden med 
gruppen 
- Lære alt hvad de kan om de 12 traditioner og 12 koncepter for verdensservice. Er 
bekendt med strukturhåndbogen og servicehåndbogen, samt regions håndbogen, 
tolv trin og tolv traditioner, AA’s historie i Danmark, 12 koncepter for 
verdensservice. Desuden brochurer. 
- Deltager i gruppens gruppesamvittighedsmøder. 
- Arbejder sammen med gruppernes kassere om planer vedrørende gruppens planer 
for bidrag til regionen m.v. 
Begrundelse : 
For at have en guide for nye grupperepræsentanter om viden, og hvordan denne 
prioriteres fornuftigt. 
For at AA opnår den bedste ledelse, og flest muligt opnår den størst mulige viden om AA. 
Bemærk: ovenstående er kun forslag, ikke krav. 
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Forslagsstiller: 
Region Midtjylland 
 
Forslag: 
At regionerne pålægges at tage stilling til om deres region vil have gavn af 
opdeling i områder. 
At de enkelte regioner som mener det er godt i deres region, finder en 
passende inddeling i områder af deres region. 
Alle grupperepræsentanter skal stadig indkaldes til regionsmøder i den region 
de tilhører. 
Der kan vælges et områderåd for hvert område der kan nedsætte udvalg, der 
kan arbejde med område relaterede emner. 
Begrundelse : 
Region midtjylland f.eks. har 100 møder og der er meget stor forskel på 
møderne. Det er den personlige kontakt der er bærende i AA, og det vil 
gavne den lokale kontakt møderne imellem. 
Desuden vil møder lokalt kunne arbejde med de problemer de oplever lige 
netop i deres område. 
I Sveriges har de kredse på 9-16 grupper, det fungerer godt. 
Svenskerne har opbygget dette efter engelsk model. 


