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Udover almindelig Hovedservicerådsmøde havde vi følgende workshops emner i løbet af weekenden: 

• Kommisorium for ikke-alkoholiker 

• Gennemgang af koncepterne  

• Hvordan fastholders delegerede i Service? – Regionernes arbejde gennem året 

• Workshops og afviste forslag fra seneste Servicekonference 

Der er indkommet ansøgere til Formandsposten og Viceformandsposten. Ansøgernes navne oplyses når 

ansøgningsfristen er udløbet (31.12.18) 

KRIM ordning: Daglig ledelse har gennemgået forslaget til Servicekonferencen 2019. Stadig den enkelte 

gruppes valg, om den vil deltage i ordningen. Hovedservicerådet vedtog, at forslaget skal omformuleres. 

Forslaget skal være præcist og letlæseligt, og ikke indeholde historisk perspektiv. 

Servicehåndbogsarbejdsgruppen påtog sig at omformulere forslaget.  

Mødedatoer for Hovedservicerådsmøder i 2019: 

     LØRDAG,D.9.FEBRUAR   

  

     LØRDAG,D.6.APRIL  

  

     SK LØRDAG,D.27.0G SØNDAG D.28.APRIL.  

  

     LØRDAG,D.1.JUNI  

  

     LØRDAG,D.24.AUGUST.  

  

     LØRDAG,D.5.OG SØNDAG D.6.OKTOBER UDVIDET HSR-MØDE.  

 

     LØRDAG D.9.NOVEMBER.  

  

     LØRDAG D.7.DECEMBER 

 

 

Økonomiudvalget ønsker ædruelighedskrav for dets medlemmer til mindst 3 år. Det blev vedtaget. Øvrige 

udvalgs ædruelighedskrav er forskellige. Det blev fastholdt i en afstemning om, hvorvidt vi ønskede 

ensartede ædruelighedskrav eller ej. Det blev påpeget, at ædruelighedskravet er en anbefaling og ikke et 

krav.  

Indbetalinger af Hattepenge er pr 1. september 130.000 mindre end 1. september 2017. Udgifterne er på 

niveau med 1. september 2017, så der er grund til at håbe på, at vi opnår det budgetterede beløb for hele 

2018 (minus 58.000). 

Det blev besluttet, at Hovedkontoret ikke skal flyttes på nuværende tidspunkt, og at Regionerne opfordres 

til at afholde Hovedservicerådsmøderne.  



Pia A blev godkendt som ny medlem af Litteraturudvalget 

Keld F blev godkendt som ny medlem af Servicehåndbogsarbejsgruppen 

Simon W blev godkendt som ny medlem af Telefon- og e-mailudvalget 

 

Fremover vil rapporter fra Nordiske Møder og Temamøder (og World Service Meeting og European Service 

Meeting) blive behandlet sammen med de almindelige rapporter til Hovedservicerådet.   

Der var spørgsmål til de to strukturer i Finland. Den største af strukturerne opstod først, og derfor er det 

den, der er godkendt i GSO (General Service Office) – som kun godkender ét AA fra hvert land -. De to 

strukturer har selv aftalt, at den GSO-godkendte struktur deltager i samarbejdet i World Service Meetings 

og European Service Meetings, mens den anden – og mindste – deltager i det Nordiske Samarbejde. De to 

strukturer er dog ved at nærme sig hinanden.   

Charlotte T gjorde opmærksom på, at Nordisk Møde i Danmark i september 2019 (sammen med 

Landsmødet) bør have temaet: Et uforandret budskab i en foranderlig Verden. 

Box 334 hjemmeside godkendt af udvalget og tages i brug https://dkaa.dk/box334/ 

Det blev oplyst, at Sune H S tager kontakt til litteraturfolkene i GSO (General Service Office) på World 

Service Meeting i Durban med henblik på, at få fremskyndet processen omkring godkendelse af Dr Bob and 

The Good Oldtimers. 

Michael Fe har trukket sig fra Servicekonferenceudvalget – og fra servicekonferencen 2019. Tobias gjorde 

rede for ændringer i udvalgets sammensætning i den anledning.  

Der blev efterspurgt mulighed for at se og kontrollere det, man har sendt når der er sendt Forslag til 

Servicekonferencen ind til Databasen samt en mulighed for at kunne indsende i Word format. Mogens BA 

vil bringe videre.  

 

Resultatet af behandlingen af de 3 workshopemner: 

W02: Eventuel ny Ledelsesstruktur i Danmark. Der var mange indlæg. Langt den overvejende del talte imod 

en sådan ændring (nedlæggelse af Daglig Ledelse). Der var enighed blandt Hovedservicerådsmedlemmerne 

om, at Hovedservicerådet ikke skal gå videre med at foreslå strukturændringer på nuværende tidspunkt.  

W03: Økonomisk ansvarlighed. De delegerede havde mange forslag til anvendelse af et eventuelt overskud 

i de kommende år. Forslagene vil blive behandlet i Økonomiudvalget.  

W04: Hvordan får vi flere / alle grupper til at vælge en Grupperepræsentant. Sekretæren vil vedhæfte de 

mange indlæg/ forslag i næste Servicenyt med henblik på, at Regioner og Grupper kan arbejde videre med 

dem. 

https://dkaa.dk/box334/

