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Baggrund for Servicekonferencen

 Servicekonferencen afholdes for at fremme mål, idealer og navnlig 
rehabilitering, enhed og service.

 Den afholdes for at sikre den sunde vækst af et ekspanderende 
fællesskab ved at knytte tættere bånd og skabe et bredere samarbejde.

 Anden Tradition fastslår, at den eneste autoritet i AA er den, som 
kommer til udtryk i gruppesamvittigheden. Vore ledere er kun betroede 
tjenere, de bestemmer ikke.

 Denne tradition er grundlaget for al AA-service. Dette gælder, 
hvad enten det drejer sig om gruppen, eller om Fællesskabet som 
et hele.

 Servicekonferencen er den forsamling, hvorigennem 
gruppesamvittigheden kan komme til udtryk vedrørende sager, 
som angår hele Fællesskabet i Danmark.

 For at sikre, at forandringer inden for AA kun kommer som svar på 
behov og ønsker fra hele AA og ikke blot fra nogle få medlemmer.



Hvad er en Servicekonference

 Servicekonferencens eksistens er en garanti for, at Fællesskabet vil 
være i stand til at fungere under alle omstændigheder. 

 Den fungerer som efterfølger for AA’s grundlæggere, idet den sikrer 
kontinuitet i arbejdet inden for Traditionernes og Koncepternes rammer.

 Som navnet siger, er Servicekonferencen primært et serviceorgan og 
ikke en regering for AA i Danmark. Dens beslutninger relaterer sig 
derfor til de serviceydelser, der udføres af AA og specielt dem, der 
administreres fra centralt hold. 

 Beslutningerne er først og fremmest henvendt til Hovedservicerådet -
det organ, som er ansvarlig for at udføre de beslutninger, der træffes af 
Servicekonferencen.



Servicekonferencens målsætning
 Der skal foreligge en alsidigt omfattende rapport om den forudgående 

periodes aktiviteter med vægt på væsentlige beslutninger, som blev taget af 
en tidligere Servicekonference.

 Alle emner, som bliver taget op til drøftelse, bør ikke betragtes ud fra en 
abstrakt, teoretisk synsvinkel, men som en sag af betydning for vort primære 
formål om selv at holde os ædru og viderebringe budskabet om ædruelighed 
til alkoholikeren, som stadig lider.

 Servicekonferencens beslutninger skal endvidere fremstå som præcist 
formulerede retningslinjer for Fællesskabets tjenere. Det er vigtigt, at de, som 
er villige til at føre beslutningerne ud i livet, har en klar vejledning i deres 
arbejde.



Delegerede

439 Grupper

55 Delegerede

6 Regioner



Fordeling af Delegerede

Region
Antal Grupper ved 

Servicekonferencen 
2018

Antal Delegerede til 
Servicekonferencen 

2019
Nordjylland 40 7
Midtjylland 99 11
Syd 84 10
Øst 65 9
Storkøbenhavn 120 12
Nordsjælland 31 6

I alt 439 55



Stemmeberettigede

 Delegerede fra Regionerne (55)

 En repræsentant fra hvert af de faste udvalg (4)
 Box 334 udvalget
 Landsdækkende Informationsudvalg (LIv)
 Telefon- og E-mailudvalget (TEU)
 Økonomiudvalget

 Hovedservicerådets regionsvalgte medlemmer (12)

 Ikke-alkoholikere

Antallet af delegerede skal til enhver tid udgøre mindst 2/3 af de 
stemmeberettigede



Andre deltagere
 Servicekonferenceformanden

 Ordstyrer

 2 Referenter

 Daglig Ledelse (Formand, Viceformand og Sekretær for Hovedservicerådet)

 Kontorforretningsføreren

 2 Nordiske Delegerede

 2 Internationale Delegerede

 2 repræsentanter fra kontorfunktionerne

 1 repræsentant fra Servicehåndbogsarbejdsgruppen

 AA-data

 Produktionen

 Bogsalget

 Gæster fra udlandet



Udførelse af beslutninger

Servicekonferencen
(beslutter hvad der skal udføres)

Hovedservicerådet
(beslutter hvordan der skal udføres)

Daglig Ledelse
(har ansvaret imellem Hovedservicerådsmøderne)



Hvad forventes af dig

 At du deltager i Servicekonferencen og er med til at træffe de beslutninger om AA 
Danmark, der er henlagt til Servicekonferencen

 At du deltager i komiteer og afstemninger

 At du forsøger at finde løsninger til Fællesskabets bedste, ud fra din egen 
samvittighed. Du repræsenterer hverken din Gruppe eller din Region på 
Servicekonferencen, men husker, at du er tjener og skal rapportere tilbage.

 At du orienterer om Servicekonferencens beslutninger i din Region, og derfra 
videre til Regionens Grupper.

 At du i perioden mellem to servicekonferencer aktivt forfølger de mål, som er 
hensigten med Servicekonferencens beslutninger.



Forberedelse
 Som Delegeret bør du forberede dig ved at:

 Være godt inde i AA’s basislitteratur, som forefindes på dansk 

 Anonyme Alkoholikere (”Store Bog”) 

 Tolv Trin og Tolv Traditioner 

 Tolv Koncepter for Verdensservice 

 AA’s Servicehåndbog

 AA’s Strukturhåndbog

 Deltage i Regionsmøderne

 og naturligvis sætte dig ind i, hvad der måtte udkomme efterhånden.

 Være bekendt med Servicekonferencens program og indhold

 Sætte dig ind i, hvorledes Servicekonferencen arbejder

 Diskutere programmet i din Region, i din Gruppe og med dine AA-venner, således at du er 
godt forberedt omkring emnerne og klar til at diskutere disse og herved tilgodese hele 
Fællesskabet

 Tage til Servicekonferencen med fast overbevisning om, at du vil være der med det 
primære formål, at bringe budskabet videre til alkoholikeren, som stadig lider.



Litteratur

 Servicehåndbogen 2018
 Håndbog der indeholder gældende beslutninger på Servicekonferencerne

 Tolv Trin og Tolv Traditioners i kort form

 Tolv Koncepter for Verdensservice i kort form

 Artikler om relevante emner i service

 Ajourføres efter hver Servicekonference

 Strukturhåndbogen Februar 2019
 Håndbog der beskriver de forskellige funktioner, herunder hvem der er 

valgte eller godkendte medlemmer af funktionerne

 Ajourføres efter hvert møde i Hovedservicerådet

 Referater fra Hovedservicerådsmøderne
 Er på hjemmesiden cirka 14 dage efter hvert Hovedservicerådsmøde



Servicekonferencen 2019

Program

Dagsorden

Tema

Vore Tolv Traditioner:
AA's fremtid i den moderne verden

27. – 28. april 2019
Fænøsund konferencecenter Oddevejen 8, 5500 Middelfart



Program for Servicekonferencen 2019 Lørdag 27. april 
09:15 - 10:15 Ankomst og indskrivning. Kaffe/the med rundstykker og pålæg. 

10:15 - 10:45 Velkomst. Præsentation af deltagerne samt praktiske oplysninger. 

10:45 - 11:30 Konferencen åbner (se dagsordenen). 

11:30 - 12:30 FROKOST

12:30 - 17:30 Komitéerne arbejder, inklusive kaffepause samt valg af Formand og Sekretær til 

arbejdskomité på Servicekonferencen 2020. Planlagt ”walk and talk” 

18:00 - 19:30 MIDDAG

19:30 - 22:00 Konferencen fortsætter (se dagsordenen) 

Søndag 28. april 
07:00 - 09:00 MORGENMAD

08:00 - 09:00 Mulighed for et AA-møde eller planlagt gåtur. 

09:00 - 10:00 Regionernes time. 

10:15 - 12:30 Konferencen fortsætter (se dagsordenen). 

12:30 – 13:30 FROKOST. 

13:30 - 15:00 Konferencen fortsætter (se dagsordenen). 

15:00 Sindsrobøn, tak for i år og afrejse. 



Dagsorden for Servicekonferencen 2019 Lørdag 27. april kl. 10:45 

1. Indledning. 

1.1 Anonyme Alkoholikeres erklærede mål.

1.2 De Tolv Traditioner. 

1.3 Garantierne i De Tolv Koncepter for Verdensservice – 12. koncept. 

2. Hvorfor har vi brug for en Servicekonference? (Bernard B. Smiths tale). 

3. Godkendelse af dagsordenen. 

4. Praktisk orientering samt valg af stemmetællere. 

5. Valg af ordstyrer (Hovedservicerådet foreslår Helle V) 

6. Godkendelse af referenter for Servicekonferencen (Hovedservicerådet foreslår Svend H og 
Charlotte T) 

7. Godkendelse af referat af Servicekonferencen 2018. 

8. Indlæg om årets tema: Ole K 



Lørdag 27. april kl. 19:30

9. Præsentation af emner til personvalg: 9.1 Servicekonferenceformand for SK 2020. 
9.2 Servicekonferenceviceformand for SK 2020. 
9.3 Formand for Hovedservicerådet. 
9.4 Viceformand for Hovedservicerådet. 
9.5 International delegeret. 
9.6 Suppleant for International delegeret. 
9.7 Suppleant for Revisor. 

10. Godkendelse af rapporter samt visioner fra Udvalg og Internationale delegerede. 10.1 Box 
334 udvalget. 

10.2 Landsdækkende Informationsudvalg (LIV). 
10.3 Litteraturudvalget. 
10.4 Telefon og E-mail udvalget (TEU). 
10.5 Økonomiudvalget. 
10.6 Servicehåndbogsarbejdsgruppe. 
10.7 Nordiske delegerede. 
10.8 Internationale delegerede. 

11. Rapport fra Hovedservicerådet.

12. Servicekonferencens time - Åben debat 
13. Afslutning lørdag (Husk at få komitéernes indstillinger fra AA- Data før I går til køjs). 



Søndag 28. april kl. 10:15 
14. Godkendelse af Regnskab for 2018. 
15. Godkendelse af anvendelse af eventuelt overskud 2018. 
16. Godkendelse af Budget for 2019. 
17. Godkendelse af Servicehåndbogen 2018. 
18. Præsentation af komitéernes indstillinger samt afstemning. 
19. Præsentation af workshop. 

Søndag 28. april kl. 13:30
20. Valg af: 
20.1 Servicekonferenceformand 2020. 
20.2 Servicekonferenceviceformand 2020. 
20.3 Formand for Hovedservicerådet. 
20.4 Viceformand for Hovedservicerådet. 
20.5 International delegeret. 
20.6 Suppleant for International delegeret. 
20.7 Suppleant for Revisor. 

21. Præsentation – og godkendelse – af nye medlemmer af Hovedservicerådet. 
22. Fastsættelse af næste års Servicekonference (forslag 18. – 19. april eller 25. – 26. april 2020). 
23. Eventuelt. 

24. Udenlandske gæsters oplevelse af Servicekonferencen. 
25. To 1. års delegeredes oplevelse af Servicekonferencen. 
26. En 4. års delegeret siger farvel. 
27. Afslutning med fælles Sindsrobøn.

28. Tak for i år! 



Lørdag, komitearbejde
 Lørdag eftermiddag arbejdes der i 4 komiteer med de Forslag og Workshops Komiteerne er blevet 

tildelt

 Forskellen på Forslag og Workshops er:

 Forslag er konkrete ændringer, der kan foretages afstemning om.

 Workshops er emner til drøftelse og inspiration. Emnerne kan føre til ideer til forslag, der 
arbejdes videre med og eventuelt fremsættes på en senere Servicekonference

 Der er drøftelse / diskussion, i modsætning til et AA-møde, hvor der deles.

 Målet er at skabe den bredest mulige enighed om Komiteens indstilling til emnerne 

 Mindretallet skal høres / bliver hørt. Så kom med din mening i Komiteen, selvom flertallet har en 
anden. Mindretallet har ret til at få sin indstilling med ved afleveringen

 Hvis der er fortolkningsspørgsmål om emnerne eller opgaverne, står Daglig Ledelse og andre til 
rådighed og kan spørges eller inviteres ind i Komiteen, hvis det ønskes

 I hver komite vælges der 1 Formand, 1 Sekretær for Komiteen til Servicekonferencen 2020. Disse 
to indgår i Servicekonferenceudvalget, der er med til at planlægge Servicekonferencen. Desuden 
vælges 1 suppleant, der kan indtræde i udvalget ved varigt forfald.



Lørdag aften

 Præsentation af dem der stiller op til valg:

 Servicekonferenceformand 2020

 Servicekonferenceviceformand 2020

 Formand for Hovedservicerådet

 Viceformand for Hovedservicerådet

 International Delegeret

 Suppleant for International Delegeret

 Revisorsuppleant

 Rapporter fra Udvalg og Hovedservicerådet (Rapporter er udsendt med materialet). 

 Hvis der er noget du finder underligt i disse, så spørg ind til det



Regionens time, søndag 9:00
 ”Regionens time” er en gensidig informering om vores oplevelser i forbindelse med 

komitearbejdet.

 Vi er 2 eller 3 personer i hver Komite. 

 er der en, der vil være ”talsmand” til ”regionens time”?

 eller er det ”bordet rundt”?

 ”Regionens time” er også forberedelse til søndagens program

 Hvad skal der ske?

 Hvordan virker afstemningen?

 Har vi oplevet noget der bør komme frem i plenum?

 Er der nogen 1. og 4. års delegerede der vil dele om deres oplevelser i forbindelse med 
servicekonferencens afslutning?

 ”Regionens time” er også ”at være sammen” 



 Godkendelse af Regnskab 2018 
 Godkendelse af Hovedservicerådets indstilling til anvendelse af resultatet 

(over- eller underskud)
 Godkendelse af Budget 2019
 Godkendelse af Servicehåndbogen 2018
 Præsentation af komitéernes indstillinger samt afstemning
 Præsentation af workshop

 Valg
 Præsentation - og godkendelse - af nye medlemmer af Hovedservicerådet. 
 Fastsættelse af næste års Servicekonference (forslag 18. - 19. april eller 25. - 26. april 

2020).
 Eventuelt. 
 Udenlandske gæsters oplevelse af Servicekonferencen.
 To 1. års delegeredes oplevelse af Servicekonferencen. 
 En 4. års delegeret siger farvel. 
 Afslutning med fælles Sindsrobøn.
 Tak for i år! 

Søndag formiddag

Søndag eftermiddag



arbejdslystGod

Svend H 2019
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