Rapport fra HSR møde 25.08.2018

Daglig ledelse har et program klar til udvidet HSR møde 6.-7. oktober, hvor alle indkomne emner er
indarbejdet.
Hattepenge følger rimeligt pænt med sammenlignet med sidste år.
Vi har modtaget tak fra GSO for bidrag til WSM. GSO har videre valgt at støtte Iran, som også har sendt
takkebrev. Der er tillige modtaget en tak fra Litteraturfonden.
De nye kontorfunktioner, der trådte i kraft 1. januar 2018, er blevet evalueret og efter små-justeringer
fungerer alle funktioner godt. Beskrivelse af kontorfunktionerne fremgår af Strukturhåndbogen.
Et forslag om centralt arkiv er kommet fra Morten A, Thisted. Både digitalt arkiv og papirarkiv til ældre
materiale. Enighed om, at det er god idé at samle materiale. Peter T tager det med Arkivaren, Lars BA.
Morten R blev valgt som HSR repræsentant i Nomineringsgruppen.
AA.Online.dk har søgt om optagelse på AA Danmarks mødeliste, hvilket AA Data havde afvist. Der blev
diskuteret, hvilke møder der kan optages på AA Danmarks mødeliste. Den pågældende site blev vist og
der var enighed om at støtte AA Dats’s beslutning. Begrundelserne: der manglede oplysning om AA’s
løsning. Den var bredere end alkoholisme (andre misbrug). Uforenelig med vores Traditioner.
Afholdelse af landsmøde 2019. Region Syd kan arrangere, men mangler den endelige godkendelse på
deres regionsmøde 02.09.2018l.
Vejledende liste over rækkefølgen for regionerne til at arrangere Landsmøde og Nordisk møde:
2018: Storkøbenhavn
2019: Region Syd
2020: Region Nord
2021: Region Nordsjælland
2022: Region Øst
2023: Region Midtjylland
Listen sættes i Strukturhåndbogen
Regnskabet følger i store træk det, der er budgetteret med for 2018.
Landsdækkende Informationsudvalg har anmodet om bevilling til at deltage i Folkemødet 2019. Mødet i
2018 givet mange gode kontakter og der havde været stor opbakning til de åbne AA møder. Stor enighed
om, at det er vigtigt at fortsætte med at deltage i Folkemødet. Bevilling givet.
Evt flytning af Hovedkontor udsat til næste møde
Annemette Ø optaget i Box 334 udvalget
Opbakning til Mogens BA om at udarbejde et forslag til Servicekonferencen om ny KRIM ordning

Rapport fra Nordisk Møde
Servicehåndbogsarbejdsgruppen holder møde den 2. september 2018. På dette møde planlægger vi
blandt andet at arbejde med tilrettelæggelse af arbejdsgangen i arbejdsgruppen efter at status blev
ændret på Hovedservicerådsmødet i juni. Færdiggørelse af forslag fra Servicehåndbogsarbejdsgruppen til
Servicekonferencen 2019. Budget
Telefon og E-mail udvalget mangler Telefonvagter til kontoret, idet disse også dækker salg af udvalgt
litteratur og forøger åbningstiden.
Økonomiudvalget fortsætter arbejdet med at finde muligheder for at forøge indtægterne og / eller
formindske udgifterne. Tilbagemeldingerne fra Workshops på Servicekonferencen indgår i
overvejelserne. Mogens B A kunne oplyse, at AA-Data fortsat arbejder med en løsning, så der kan
etableres et landsdækkende telefonnummer til MobilePay

