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Rapport til regionsmøde
d.22/11-2014 fra HSR-repræsentanterne.
Der blev afholdt HSR-møde d.6/9-14.
Ad meddelelser:
Morten B fra Storkøbenhavn har trukket sig fra HSR.Ligeledes har Claus fra Nordsjælland trukket
sig af helbredsmæssige årsager.Viceformanden har været syg i længere tid,men er nu
raskmeldt.Desuden er det med stor beklagelse,at Helle har trukket sig fra al servicearbejde,men var
dog med på mødet d.6/9.
Ad Bogsalg :
Der er bestilt dankortbetalingsadgang til nettet til Bogshoppen.Bogsalget er godt besøgt i
åbningstiden onsdag aften.
Der var en drøftelse om hvordan udvalgene tilrettelægger deres mødedatoer og det blev
præciseret,at møderne skal tilrettelægges,så ALLE medlemmer har mulighed for at deltage.
Konklusion : De 4 HSR-medl.,der ikke sidder i et udvalg,skal fungere som suppleanter ved HSRmedlemmets forfald.
Da Helle har trukket sig fra al Service tager Henrik til WSM i Warszawa alene.
Mogens gennemgik økonomien og vi er bagud efter det budgetterede beløb.Alle bedes tænke på,at
lægge lidt ekstra penge i hatten.
Landsmødet bliver i 2015 afholdt i Nordsjælland og i 2016 i Region Øst.Som sædvanligt i uge 38.
Der arbejdes med at lægge HSR-møderne andre steder i landet end lige Thorsgade.Det kunne f.eks
være hver 3.gang.
Ad rapporter:
I rapporten fra Erfaringsudvalget blev det bemærket,at en del af retorikken ikke bør fremkomme i
en rapport.Rapporten blev dog godkendt.
Ad LIV : Der afholdes seminar om “AAs kontakt til det offentlige” d.16.november 2014 i
Grønnegade i Århus.Foruden de internationale delegerede,er der inviteret repræsentanter for det
offentlige bl.a. social-og sundhedsudd.og forsorgshjem.
AA-DK har indsendt en del emner til drøftelse på WSM og mange af disse er kommet med på
dagsordenen.
Ad Regionerne:
Nord har fået valgt ny formand.
Nordsjælland arbejder på at finde en ny rep. efter Claus.
Mødet sluttede med Sindsrobønnen.

Servicekonference den 25 og 26. april 2015
Tema: Hvordan bringes budskabet videre udenfor AA

