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RAPPORT FRA HSR-REPRÆSENTANTERNE TIL REGIONSMØDET I SKJERN 
30.11.13 
Vi afholdt HSR møde den 14/9-13. 
I forhold til godkendelse af REFERATET fra det forrige HSR møde den 25/5-13 fik vi 
ændret, at vi i Jægergårdsgade i Århus har "et samarbejde med Alkoholrådgivningen" til 
"Der er lejet lokale i Alkoholbehandlingens ejendom i Århus, hvor vi holder almindelige AA 
møder. Nogle af sagsbehandlerne opfordrer deres klienter til at deltage i møderne" 
RAPPORT FRA DAGLIG LEDELSE: Tenna bød velkommen til Bent fra Region 
Nordjylland 
og 2 nyvalgte udvalgsformænd, der var inviteret med til mødet - Kirsten L. fra Box 334- 
udvalget og Keld F. fra Landsdækkende Informationsudvalg. Gruppen der skal 
gennemarbejde " Gode råd om internetsikkerhed" (omtalt i sidste referat) er nedsat og 
består af Morten, Mogens og Bente fra Litteraturudvalget. Mogens og AA data arbejder 
videre med problematikken omkring betaling af litteratur via internettet. Kontoret indsender 
forslag til Servicekonferencen om at undlade at sende Mødekalenderen ud sammen med 
hver andet nummer af Box 334. Tom har trukket sig som formand for Telefon- og 
E-mailudvalget og Jane fungerer som formand. På grund af sygdom har det ikke været 
muligt at gennemføre planen om, at Hovedservicerådets medlemmer skulle være mere 
synlige på Landsmødet. Tenna anbefaler regionerne at finde kandidater til valg på 
Servicekonferencen 2013. Der skal foretages valg til: formand for Hovedservicerådet, 
nordisk delegeret, EMS-delegeret, revisor suppleant og suppleanter for Internationale 
delegerede. 
UDVALGENES RAPPORTERING TIL HOVEDSERVICERÅDET: Der var forslag til et 
skema, som udvalgene skal anvende i deres afrapportering til Hovedservicerådet. 
Baggrunden er, at formændene ikke mere er med til HSR møderne. Der var enighed om, 
at alle udvalg anvender skemaet. Økonomiudvalget har udarbejdet en budgetvejledning til 
udvalgene, og denne blev godkendt og udsendes hurtigst muligt til udvalgene. Mogens har 
ført forhandlinger med Danske Bank om, hvordan vi opfylder de nye EU-regler om 
vedtægter overfor banker. Mogens formulerer forslaget til Servicekonferencen 2014. Han 
betegnede endvidere AA's økonomi som "ikke så ringe endda"og mindede om 
Hattepenge. 
REVISOR: Der forelå en anmodning om at tiltræde som revisor fra Niels Otto, og 
Hovedservicerådet udpegede Niels Otto som revisor. 
Et forslag om at nedlægge kassererposten blev drøftet, og forslaget bliver fremsendt til 
Servicekonferencen 2014. Baggrunden er, at der her i 2013 har kørt en forsøgsordning 
med, at en forretningsfører bla har varetaget kassererens arbejde. 
ANMODNING OM INDTRÆDELSE I UDVALG: Carl Erik blev godkendt til 
Landsdækkende Informationsudvalg. Det blev besluttet at skemaet på hjemmesiden 
fremover skal benyttes. 
TENNA OG JOAN HOLDT OPLÆG OM EMNET "ROTATION": Der er i dag rotation på de 
fleste poster, herunder formænd for udvalg. Det overvejes, om der også bør være rotation 
på poster som udvalgsmedlemmer, kontorfunktioner med videre. 
IT-UDVALGET: i sidste rapport skrev vi, at Daglig Ledelse var blevet pålagt at tage en 
samtale med udvalget, bl.a. fordi, der ikke forelå rapporter fra dette. Det blev oplyst af 
Tenna, at denne samtale var uaktuel, fordi udvalget nu fungerer og har vedtaget, at 
rapporten til Hovedservicerådet nu er et fast punkt på udvalgets dagsorden. 
SERVICEHÅNDBOGUDVALGET: Charlotte afløser Helle som formand for udvalget. 
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TELEFON-OG EMAILUDVALGET: Ernst oplyste, at udvalget har en lukket gruppe på 
Facebook. Der kommer et punkt på dagsordenen til Hovedservicerådsmødet med henblik 
på brug af sociale medier i service. Johnny fra Region Nordsjælland er trådt ud af 
udvalget. 
RAPPORT FRA KONTORET: det fungerer nu med kontormøderne, og alle er glade! 
Mødet sluttede med Sindsrobønnen 
SEMINAR I STRIB DEN 5. OG 6. OKTOBER OM HOVEDSERVICERÅDET'S ANSVAR 
OG FORPLIGTELSER. 
Vi siger jo i AA, at vore ledere er betroede tjenere. På seminaret blev det bl.a. slået fast, at 
Hovedservicerådet er tilsynsførende i Danmark for Anonyme Alkoholikeres Tolv 
Traditioner. Som sådan har det forpligtelse til at sikre sig, at der bliver værnet om 
Traditionerne samt De Tolv Koncepter for verdensservice, og at AA-fællesskabet i 
Danmark forholder sig i henhold til disse. Endvidere blev det klargjort, at medlemmerne af 
Hovedservicerådet repræsenterer AA Danmark og ikke regionerne - det har vi de 
delegerede til. Vi havde nogle rigtig gode samtaler og diskussioner, og det var dejligt, at 
lære de andre medlemmer af Hovedservicerådet bedre at kende. Det vil få stor betydning 
for det fremtidige samarbejde, tror vi. 
Kh 
Susanne og Ernst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


