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Rapport til Regionsmødet i Odder den 26.09.15. 
 

Hovedservicerådet afholdt møde lørdag den 13.06.15 på AA's Hovedkontor i Thorsgade i 

København:  
 

Vi har fået 2 nye HSR repræsentanter i Region Syd, nemlig Eia T og Gorm T og de erstatter Kaj C 
og Poul N.  
 

Anmodning fra Ane S, Lisbeth T og Eia T om at træde ind i henholdsvis Landsdækkende 

Informationsudvalg, Erfaringsudvalget og Servicehåndbogsudvalget blev efterkommet. 
 

Vi drøftede, hvordan vi kommer videre med forslaget om rotation fra Servicekonferencen. Ved den 

sidste afstemning på Servicekonferencen blev det blot til en henstilling til Hovedservicerådet om at 
arbejde videre med forslaget. Der var mange synspunkter, og til sidst blev det vedtaget, at give 

denne opgave videre til Servicehåndbogsudvalget. Det skal lave et gennemarbejdet 

løsningsforslag til en kommende Servicekonference - evt hente inputs fra de enkelte udvalg og fra 
udlandet.   
 

Vi havde en snak om "det pengeløse samfund", og der var bred enighed om, at AA Danmark bør 

arbejde på at få implementeret betaling via mobiltelefon. Det blev besluttet at bede Leon K om at 

undersøge mulighederne med henblik på, at der bliver lagt en brugsanvisning på AA Danmarks 
hjemmeside - og i Servicenyt. 

Eia T er nu Hovedservicerådets repræsentant i Litteraturudvalget. 

Under punktet "eventuelt" var der en forespørgsel om, hvad posten som "ikke-alkoholiker" 

indebærer. Det blev oplyst, at en sådan vil have samme ansvar og pligter som de øvrige 

medlemmer af Hovedservicerådet - inklusiv stemmeret. Ifølge servicestrukturen i Danmark, er der 

ikke rotation på posten. Svend H oplyste, at der i Norge netop er tiltrådt 2 ikke-alkoholikere, som er 

fundet efter "ansættelsesprocedurer" til et job. Der er tale om en pensioneret biskop og en 
behandler fra det offentlige system. 
Med hensyn til at forberede en person til at bestride denne post, er der ikke nogen fast skabelon.  
 

Vi sluttede med Sindsrobønnen. 

NB: Hele referatet fra mødet ligger som sædvanlig på AA Danmarks hjemmeside, og jeg vil lige 

minde om, at referaterne fra Hovedservicemøderne bliver lagt på hjemmesiden godt 7 dage efter 

mødernes afholdelse. 
Kh 

Ernst (HSR - repræsentant)   


