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HSR Repræsentanten
RAPPORT FRA HSR-MØDE, D.8/9 2012.

Af hensyn til forståelsen og læseligheden er det besluttet at forkortelser bør udelades i fremtidige
referater.
På HSR-mødet d.24/11 2012 deltager kun HSR-medlemmer, da hovedopgaven denne dag vil være
gennemgang af forslag m.v. til Servicekonferensen 2013.
12 +12 på grønlandsk er udkommet. Vi sælger også den grønlandske udgave fra vores
litteratursalg og overskuddet går ubeskåret til AA Grønland.
Der bliver fremover en note på hjemmesiden vedr. tilmelding/framelding angående møder, så
grupper kan blive opmærksomme på, om der skulle være problemer med postleverancerne.
Økonomiudvalget har p.t. ingen formand da Willy har trukket sig med øjeblikkelig virkning.
Vores verdensdelegerede Mogens skal på verdenskonferencen holde et indlæg om sponsorship
landene imellem. Indlægget vil omhandle hvorledes Danmark har fungeret og fungerer som
sponsor for Grønland på godt og mindre godt.
Grønland har d.13-14 oktober 2012 etableret deres første Servicekonference, som de
strukturmæssigt vil vedtage i 2013.
Litteratursalget er for opadgående, men der mangler fortsat folk til det praktiske.
Vedr. AAs økonomi er der p.t. et mindre underskud end budgetteret.
Den fremtidige struktur på HSR-møderne er blevet debatteret og det vedtoges, at Joan, Reg.
Nordsjælland samt UT udarbejder hver et konstruktivt forslag til hvordan møderne bedst afholdes.
Forslagene er med på HSR-mødet d.24/11 2012
HSR-medlemmer deltog i Landsmøde 2012 og havde fået stillet lokale til rådighed ,såfremt nogle
måtte ønske at høre om arbejdet i HSR. Desværre kom der ingen, men dette skal nok ses i
sammenhæng med den manglende præsentation af HSR i plenum.
HSR og kun HSR afholdt d.3/11 2012 seminar vedr. koncepterne. Det drejede sig især om 9. og 10.
koncept, der omfatter ledelse i AA men også det ansvar, den enkelte påtager sig, når man vælges
til en servicepost.
Servicekonference den 20 og 21. april 2013
Tema: ”Rotation – AA’s hjerteblod”
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Til slut ønskes Regionen en glædelig jul samt et godt og lykkebringende nyt år med masser af
service, til gavn for alkoholikeren, der stadig lider.

Mange AA-hilsner
Susanne, HSR-rep.
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