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Rapport fra HSR 
 
 
Der er afholdt to møder siden sidst i HSR d.9/11 og d. 7/12 2019 
 
 
Ad punkt 5.Nykommerkuverterne er Mødelisterne pillet ud, da de hurtigt forældes. 
                  Til gengæld er der oplysning om, hvor på Hjemmesiden, der kan findes 
                  Møder. 
 
Ad punkt 6. Der er udarbejdet et Kommissorium for Web-arbejdsgruppen. 
 
Ad punkt 7.Mogens B A gennemgik Regnskabet pr.30.09.19 Der er en solid økonomi 
                i øjeblikket. Regnskabet blev godkendt 
 
Ad punkt 8: Ikke-alkoholiker i Hovedservicerådet. 
                   Det er endnu ikke lykkedes at finde en Ikke-alkoholiker til 
 
                   Hovedservicerådet på trods af annoncering og forskellige forespørgsler 
                   Erfaringer fra udlandet viser, at det bedste, er at headhunte en person, 
                   der opfylder betingelserne. 
 
                   Vi i regionen må gerne kikke os omkring, om der er intersandte emner i vort nær  
                   Miljø 
Ad punkt 12.Indstilling vedrørende salgspris på ”Dr. Bob og de legendariske 
 
                    oldtimers”. 
                    Økonomiudvalget havde behandlet spørgsmålet om prisen på 
                    ovennævnte bog. Efter en drøftelse: 
                    Det blev besluttet at udsalgsprisen er kr. 180kr 
 
Ad punkt 13: Ansøgning om gulvbelægning på Hovedkontoret. 
 
                     Mogens B A redegjorde for behovet for at lægge ny gulvbelægning, 
                    blandt andet fordi der var tilsyneladende er allergiske reaktioner hos nogle 
                    af de frivillige, der arbejder på kontoret. Indemiljøet er ubehageligt, og de 
                    eksisterende tæpper er ved at være slidte. 
                    Der var flere forespørgsler om andre typer gulvbelægning og om 
                    eventuelle ekstraudgifter til rengøring med specialsæber. 
 
                    Jacky S kunne oplyse, at der er indhentet flere tilbud og at det 
                    foreliggende var en rigtig god pris. 



                    Ansøgningen blev godkendt. 
 
Ad punkt 14: Suppleant for de Internationale Delegerede. 
                      Der blev skitseret to muligheder: 
                  1. at Hovedservicerådet konstituerer en person, eller 
                  2. at Servicekonferencen 2020 vælger en Suppleant for en etårig 
                      Periode. 
 
                     Det blev besluttet af det er Servicekonferencen 2020, der godkender 
                     en Suppleant for en 1årig periode med mulighed for at stille op som 
                    Delegeret efter det år. 
                    Alle opfordres til at tænke over, om vi selv har kompetencen, eller vi 
 
                    kender en, der har tilstrækkeligt kendskab til at repræsentere AA- 
                    Danmark udadtil. 
 
Ad punkt 15: Anmodning om optagelse i Arbejdsgruppe (Susanne H) 
 
                     Susanne H blev godkendt til Servicehåndbogsarbejdsgruppen. 
 
 
                      HSR mødet d. 7/12 
 
Ad punkt 5: Årsrapport til godkendelse i Hovedservicerådet 
 
                   Der var en kort drøftelse af enkelte detaljer i rapporten og nogle 
                   opklarende spørgsmål. Dette gav anledning til enkelte mindre rettelser i 
                   teksten. 
                   Det blev bemærket at F08 fra Servicekonferencen 2019 mangler i 
                   Servicehåndbogen 2019. 
                   Charlotte T oplyste, at afstemningen om F08 resulterede i en anbefaling 
                   til Hovedservicerådet, og da Hovedservicerådet besluttede at teksten 
                   skal indarbejdes i Servicehåndbogen, var den nuværende udgave 
                   udkommet. Derfor vil teksten først komme med i Servicehåndbogen 
                   Charlotte T oplyste, at afstemningen om F08 resulterede i en anbefaling 
                   til Hovedservicerådet, og da Hovedservicerådet besluttede at teksten 
                  skal indarbejdes i Servicehåndbogen, var den nuværende udgave 
                  udkommet. Derfor vil teksten først komme med i Servicehåndbogen 
                   Rapporten blev med ændringerne godkendt. 
 
Ad punkt 9: Eventuelt 
 
                   Charlotte T mindede om, at der på Servicekonferencen 2020 skal 



                   vælges: 
                 • Kasserer for Hovedservicerådet 
                  • Nordisk Delegeret 
                  • Revisor 
                  • Revisorsuppleant 
                  • Suppleant til Internationale Delegerede for 1 år 
 
                   Mvh Carsten og Ivan 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


