Anonyme Alkoholikere
Postboks 320
8700 Horsens
Bank: 1551 0912646
Tlf.: 2093,9285
E-mail: aa.dk.regionmidt@gmail.com

Rapport fra HSR-repræsentanten.

Der afholdtes HSR-møde d. 24. november 2012.
Der var tilgået HSR brev.via sekretæren.fra HSR-rep. i Region Nordjylland. Denne meldte afbud til
mødet med bl.a. begrundelse i, at han ikke synes han kunne bidrage med noget på møderne og at
omkostningerne ved at deltage i møderne ikke stod mål med det, der kom ud af det. Niels er
fortsat HSR-rep. for Reg. Nord.
Formanden suppl. med, at der har været afholdt møde med alle kontorfunktionerne om
samarbejdsklimaet mellem Daglig Ledelse og disse. Mødet blev ledet af Ib fra Erfaringsudvalget og
4 øvrige medlemmer af Erfa. Der ligger nu et referat, der gør det muligt fremover at udbygge og
fastholde et godt samarbejdsklima på Hovedservicekontoret.
Repræsentanten fra Storkøbenhavn opfordrede til ved anvendelse af ressoursepersoner til
opgaver omkring konfliktløsning eller andre opgaver af lignende karakter inden for Fællesskabet,
bør man overveje ikke kun at trække på de samme personer hver gang.
Ad litteratursalg.
Litteratursalget mangler fortsat hjælp til arbejdet.
Ad SK-udvalget.
SK-udvalget meddelte, at 2 medlemmer er udtrådt af udvalget og at der ledes efter suppl.
Ad udvalg.
Daglig ledelse indkalder snarest Box-udvalget og IT-udvalget til møde om en afklaring omkring
forholdene i udvalgene.
Ad økonomi.
Budget for 2013 er behandlet af DL, Økonomiudvalget og HSR. I det endelige udkast blev der
tilføjet kr. 25.000 til et seminar i forbindelse med udvidelsen af HSR med 6 nye medlemmer fra
1.1.2013.
Ovenstående seminar er ikke datosat.
Der budgetteres med et resultat på kr. 88.269 i 2013 også efter en mindre udgift til indretning af
kontoret i forbindelse med udvidelsen af HSR.
Ad SK 2013.
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Alle forslag og workshopemner blev gennemgået og HSR besluttede hvilke forslag og emner der
skal medtages på SK og hvilke, der sendes retur. Bl.a. blev forslaget om tilføjelse i
strukturhåndbogen vedr. Grupperepræsentanter afvist, da dette er et regionsanliggende.
Ad Landsmøde.
Landsmøde 2013 afholdes formentlig i Storkøbenhavn.
Overskud fra Landsmøde 2012 var på kr.ca. 33.000.
Ad SK 2013 i Grønland.
Det blev besluttet at der sendes 2 deltagere til den grønlandske Servicekonference 2013.
For god ordens skyld vil jeg gøre opmærksom på, at referatet fra HSR-mødet i november… og som
jeg har skrevet rapport ud fra… ikke er godkendt. Det vil først ske på næste HSR-møde d. 2.marts
2013.
Efterfølgende kan jeg oplyse, at formanden er sygemeldt i foreløbig 2 måneder og at
næstformanden er indtrådt i funktionen. Asger er fortsat syg på ubestemt tid, så Daglig Ledelse
består af Vini og Leon.
Yderligere er SK-formanden fratrådt grundet sygdom og Servicekonferenceviceformanden er
indtrådt i funktionen.
Mange AA-hilsner
Susanne, HSR-rep.
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