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RAPPORT FRA HOVEDSERVICERÅDSMØDET,D.8/11-2014.
Der er nu 2 ansøgere til posten som Viceformand og 1 ansøger til Kassererposten.
Daglig Ledelse har ingen planer om at markere AAs 60-års dag i DK.Regioner og Grupper
er naturligvis velkomne til at fejre AA lokalt.
Der var indsendt forslag fra Servicekonferenceudvalget,som gik på at nedsætte et
“Serviceudvalg” hvis kommisorium skulle være “Hvordan når vi den lidende alkoholiker”
samt etablere idebank til Service.
Forslaget blev afvist,idet de beskrevne arbejdsopgaver er dækket ind i kommisoriet for Det
Landsdækkende Informationsudvalg.
Ernst og Susanne kom med hver deres oplæg om “Min vej i Service”.
Vedrørende regnskabet er der fremgang i hattepengene,men der mangler et stykke vej til at
nå budgettet.
Budgettet for 2015 blev godkendt.
Fra IT-udvalgets side er der ingen konkrete planer om et fælles mailsystem ej heller en
scanningskode.
Det Landsdækkende Informationsudvalg afholdt seminar d.16/11-2014 med bl.a.deltagelse
fra Alkoholrådgivningen i Århus.Seminariet var velbesøgt.
Svend H og Henrik R har deltaget i temadage i Norge vedr.ikke-alkoholikere i
Hovedservicerådet.Der foreligger endnu ingen rapport.
Rapport fra World Service Meeting i Polen vil blive fremsendt til Hovedservicerådet og
Servicekonferensen.
Ad regionerne:
Der er valgt ny regionsformand i Nordjylland, Jan C.
Der er etableret et grøndlandsk møde i Ålborg.
Region Nordsjælland afholder Landsmøde 2015.Der har yderligere været afholdt et
Sponsorseminar.
Der er ikke den store tilslutning til regionsmøderne i Storkøbenhavn.
RAPPORT FRA MØDE I HOVEDSERVICERÅDET,AFHOLDT D. 6/12-2014.
Det blev vedtaget at afholde Hovedservicerådsmøde i ÅRHUS d. 7.MARTS 2015.
Alle forslag til Servicekonferensen 2015 blev gennemgået og sprogligt rettet til.Et enkelt
forslag er blevet trukket tilbage af forslagsstilleren og et er retuneret med henblik på
genfremsættelse på Servicekonferensen 2016.
Formanden oplyste,at Bjarne T. har trukket sig fra posten som europæisk delegeret.
Det blev oplyst at betaling med Dankort til Bogshoppen nu er ved at være mulig.
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Hovedservicerådet har vedtaget,at referaterne fra møderne udsendes til medlemmerne en
uge efter mødet er afholdt.HSR-medlemmerne kan så komme med tilføjelser/rettelser i løbet
af 8 dage og er der ingen indsigelser, betragtes referatet som godkendt og lægges derefter på
HJEMMESIDEN.
Begrundelse :
Det skal være muligt for alle AAere,at læse referatet rimelig kort tid efter, at mødet er
afholdt.
Mødet sluttede med Sindsrobønnen.
De bedste AA-hilsner Ernst og Susanne.

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

