
Rapport fra HSR mødet 24.08.2019 

 

 

Fra Daglig Ledelse: 

• modtaget fornyede licenser til oversættelse af bøger   

• mail fra General Service Organisation med bemærkninger til oversættelsen af de 12 Koncepter. Det er 

givet videre til Bogsalget  

• der givet grønt lys til at Litteraturarbejdsgruppe Øst om at gå i gang med at give Til Daglig Eftertanke ”en 

kærlig hånd”  

• på baggrund af udsendelse til grupperne har cirka 50 grupper/møder indtil nu sagt ja til at stå på 

mødelisten med tilslutning til KRIM ordningen  

• Bogsalget har nu MP3-filer klar til salg, men afventer oktober mødets beslutning vedrørende udgivelse  

• Bogsalget leder efter AA-ere til indlæsning af den nye udgave af Anonyme Alkoholikere • på hjemmesiden 

er der nu blanketter til Forslag og Workshopemner til Servicekonferencen 2020 i Word-format. 

 

Optagelsesvilkår på Mødelisten for fysiske møder og møder på nettet: 

Servicehåndbogsarbejdsgruppen fremkommer med et nyt forslag til generel vejledning på næst møde i 

Hovedservicerådet.  

 

Forslag om Bordskilte ”Hattepengenes anvendelse” 

Punktet er opstået ud fra en workshop på en Servicekonference omkring besparelser i AA, hvor 

workshoppens tilbagemeldinger peger på yderligere hattepenge frem for besparelser. Layout fremvist med 

mobilepay nr. til gruppen, regionens regnr + kontonr og mobilepay, samt AA Danmarks regnr + kontonr, og 

mobilepay  

Økonomiudvalget skal fremsende en revideret udgave til næste Hovedservicerådsmøde og der skal tages 

stilling til hvordan skiltene skulle fordeles til Grupperne.  

 

Nyt kommissorium for Kasserer blev godkendt.  

 

Halvårsregnskab 2019 til efterretning, og budget procedure for 2020 gennemgået.  

Under punktet blev det nævnt, at den nye udgave (4. udgave) af Anonyme Alkoholikere sælger rigtigt godt. 

 



Litteraturarbejdsgruppe Thy var repræsenteret på mødet med materiale omkring oversættelsen af 4. 

udgave af bogen Anonyme Alkoholikere, hvor konklusionen blev, at såfremt der ønskes ændringer i 

fremtidige optryk af bogen, må der indsendes forslag til Servicekonferencen, så den procedure, vi normalt 

arbejder efter, bliver fulgt. 

Forslag om oversættelse af ”The Do-founders of Alcoholics Anonymous” og andre oversættelser tages med 

på Hovedservicerådsmødet i oktober.  

Servicekonferenceudvalgsformanden har trukket sig, og Servicekonferenceviceformanden har indtrådt i 

formandens funktioner.  

Nordisk Møde (del under Landsmødet) aflyst, idet øvrige landes Delegerede ikke kan deltage. Til næste 

Temamøde vil samarbejdet blive taget op. Tiden har muligt forpasset?? 

Startpakken til nye Grupper er under opdatering efter udgivelse af 4. oplag af Anonyme Alkoholikere.  

 

- Ivan W og Dorthe BS 

 

  

 

 

 

 


