
Information fra Daglig ledelse: 

På deres første møde efter Servicekonferencen 2018 er der enighed om, at det var en vellykket 

Servicekonference 2018. Dog manglede nogle Regioner, at forberede deres delegerede godt, hvilket der 

opfordres til at Regionerne gør fremadrettet. Et enkelt nyt medlem dukkede op på Serivcekonferencen, idet 

hun var blevet opfordret af sin hjemmegruppe til at tage til konferencen. Vigtigt, at grupperne orienteres 

om, hvem der kan deltage i Sericekonferencerne.  

Pt ingen potentielle ikke-alkoholikere. Vigtigt, at potentielle ikke-alkoholikere opfylder de kvalifikationer, 

der er vedtaget, her under livserfaring og et netværk der kan anvendes til at bringe budskabet ud. Et godt 

eksempel på en ikke-alkoholiker er Jasna C-R fra Slovenien, der deltog i Servicekonferencen 2018.  

 

Evaluering af Servicekonferencen 2018: 

Ordet gik bordet rundt og det viste sig, at der var bred enighed om at gennemførelsen, de praktiske 

forhold, interessen fra de Delegerede og spørgelysten havde givet et godt og inspirerende forløb. Dog 

bedre forberedelse af de Delegerede fra Regionernes side.  

Tilbagemeldinger og evalueringsskemaer viser også en stor tilfredshed med Servicekonferencen.  

Det skal fremadrettet med på Hovedservicerådsmøderne i juni, hvad der er sket med årets beslutninger og 

bemærkninger i Workshops, så der er tid til at udarbejde eventuelle afledte forslag / workshops til 

kommende Servicekonference inden fristen i oktober.  

 

Hovedkontor – evt flytning: 

Ikke alle Regioner har for nuværende kommet med tilbagemelding. Punktet blev udsat til næste møde. 

Region Øst har fmtl forslag med angivelse af økonomi og bemanding. Region Storkøbenhavn har ikke givet 

tilbagemelding, idet Hovedkontoret er i beliggende her. Der er til enhver tid mulighed for at en region 

tilbyder sig om ”vært” for Hovedkontor.  

 

Økonomi: 

Økonomien efter de første 5 måneder i 2018 sammenlignet med samme periode i 2017. Der er fortsat en 

vigende tendens med indbetaling af Hattepenge. Litteratursalget er dalet en smule, og der mangler 

tydeligvis ny litteratur, der kan sætte salget op. Antallet af abonnementer på Box 334 er uændret. 

Udviklingen giver ingen anledning til bekymring. 

 

Landsmøde 2019: 

Region Syd drøfter om muligheden for at afholde Landsmødet 2019, og de vender tilbage til 

Hovedservicerådets møde den 25. august 2018. Der vil blive udarbejdet en vejledende liste over 

Regionernes rækkefølgen i at påtage sig opgaven.  

 



Servicehåndbogsudvalgets fortsatte funktion: 

Det har været og vil fmtl fortsat være vanskeligt at finde nye medlemmer til udvalget, hvorfor udvalget er 

kommet med oplæg til ændring til Servicehåndbogsarbejdsgruppe, hvor der ikke gælder samme rotation 

mv., som for et udvalg – altså: Et gennemgående tema er, at rotationsprincippet er vigtigt, men at det også 

er vigtigt at bevare en vis kontinuitet. Servicehåndbogsudvalget suspenderes i 2 år og 

Servicehåndbogsarbejdsgruppen fungerer med de aktuelle medlemmer af Servicehåndbogsudvalget i den 

periode. Der er udarbejdet et nyt kommissorium for Servicehåndbogsarbejdsgruppen i Strukturhåndbogen.  

 

Valg på Servicekonferencen 2019 

• Formand for Hovedservicerådet  

• Viceformand for Hovedservicerådet  

• International Delegeret (WSM og ESM)  

• Suppleant for Internationale Delegerede  

• Revisorsuppleant 

Vigtigt, at vi får omtale af valgene i Regioner og Grupper, Box 334, Servicenyt etc.  

 

Udvidet Hovedservicerådsmøde 6. og 7. oktober:  

Forskellige forslag til dagsorden kom frem. 

 

Rapport til World Service Meeting:  

Der er udarbejdet en rapport, som der overordnet var god. Lidt tilføjelser og rettelser bliver gjort.  

 

AA’s hjemmeside: 

Landsdækkende Informatonsudvalg har anmodet om kr. 5.000,- til Wordpress-udvikler til at konvertere 

designet på den nye hjemmeside, som vi så en præsentation af. Arbejdet med nye design på hjemmesiden 

foregår mellem Landsdækkende Informationsudvalg (Liv), Telefon- og e-mailvagtudvalget (TEU) og AA data. 

For at få den bedst mulige hjemmeside, at det vigtigt, at der samarbejdes med alle i AA. 

Der kan komme yderligere ansøgning om midler senere i forløbet. Der blev fra alles side udtrykt stor 

tilfredshed med projektet, og blev givet bevilling på kr. 5.000,- 

 

Anmodninger og godkendelser om optagelser i udvalg: 

Vibeke L indtræder i Telefon- og e-mailudvalget 

Jeppe L indtræder i Litteraturudvalget.  

 



Øvrigt: 

Der kommer et udkast til KRIM-ordningen til Hovedservicerådet.  

Der er ikke helt dækning af de ønskede kontorvagter i Telefon- og emailudvalget.  

Listen over ikke realiserede Servicekonferencebeslutninger blev efterlyst.  

Den nye AA hjemmeside får betydning for Regionernes hjemmeside, hvis Regionerne ønsker det.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 


