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Rapport fra HSR-repræsentanterne til Regionsmødet d.1.-2.-14.
Der var indsendt ansøgninger til Formand, Nordisk Delegeret, ESM-delegerede og suppl. for de
internationale delegerede. Der er desværre ikke indkommet ansøgninger til posten som
revisorsupplant.
Der var debat om ny layout til forsiden på nogle af vores foldere (AA og samfundet og Nu da du er
holdt op). Formålet med ny layout er, at vi selv kan trykke folderne og derfor ikke behøver at ligge
inde med et større lager.
Regnskabet blev fremlagt og godkendt.
Ad budget 2014.
Der var enighed om, at hæve bidraget til WSM med kr.14.000,således at vores bidrag i alt udgør
kr.50.000. Endvidere øges posten “seminarer” med kr. 10.000 til i alt kr. 40.000.
HSR-rep. Bent Fra Nordjylland oplyste, at der på det sidste Regionsmøde havde været 14 deltagere
hvilket betyder en stigning i antallet af deltagere samt måske osse en stigning i interesse for
servicearbejde.
Jens D. og Joan K. blev udpeget som nye medlemmer i Nomineringsudvalget og Bent L. og Lars F.
blev udpeget som suppleanter.
Henrik og Jens havde lavet oplæg om 5.koncept. Efter oplægget var der en kort drøftelse.
Servicehåndbogsudvalget har behandlet forslagene til SK 2014 og resultatet er videresendt til
HSR.
EMS har været afholdt og der er kommet mange nye lande med i samarbejdet og der er især
kommet fokus på arbejdet med unge.
Fra kontorets side er man ved at undersøge om ordningen med KRIM-kortene stadig er
tidssvarende. Det er meget få kort, der udleveres. Vi afventer svar fra Kriminalforsorgen.
Stafetten fra Landsmødet 2013 er ikke givet videre. Regionerne opfordres til at undersøge hvem
der ønsker at afholde Landsmøde 2014.
Ad HSR-mødet 7.-12.-13.
Mødet var uden dagsorden og opgaven var udelukkende at gennemgå forslag til SK 2014.
De bedste AA-hilsner Ernst og Susanne.

Servicekonference den 26 og 27. april 2014
Tema: De tre overleveringer – vigtigt for alle generationer

