
Forslag til ændringer i Regionens struktur:

I Service- og Strukturhåndbøgerne er der kun omtalt 1 medlem af Hovedservicerådet og 1 
suppleant.

I Hovedservicerådet er der nu 2 repræsentanter fra hver Region.

At Formanden for Region Syd automatisk er repræsentant i Hovedservicerådet har givet 
anledning til problemer i forbindelse med rotation i Regionen og i Hovedservicerådet.

Dette problem kan undgås ved at der dels vælges en Formand for Regionen, dels vælges 
2 repræsentanter i Hovedservicerådet.

Samtidig kan det give mulighed for at Formanden kun skal varetage opgaverne i 
Regionen, mens Hovedservicerådsrepræsentanterne kun skal varetage de 
landsdækkende opgaver.

Forslag fra arbejdsgruppen:

Vedrørende Formand: 

Nuværende funktion:

”Formanden er også Hovedservicerådsrepræsentant”

Forslag 1:

Punktet fjernes fra Formanden.

Vedrørende Næstformand:

Nuværende funktion:

Næstformanden er 1. suppleant for Hovedservicerådsrepræsentanten.

Forslag 2:

Punktet fjernes fra Næstformanden.

Begrundelse: 

Der vælges ingen suppleant. ”Medlemmerne af Hovedservicerådet har mødepligt, 
eventuelt ved en stedfortræder”.
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Der stilles ingen krav til, hvem der stiller som stedfortræder, som udpeges af den, der er 
forhindret i at møde.

Vedrørende Hovedservicerådsrepræsentanter:

Forslag 3:

2 Hovedservicerådsrepræsentanter vælges særskilt og følger den rotation, der er 
beskrevet for Hovedservicerådsmedlemmer i AA Danmarks Servicehåndbog. 

De vælges så deres tjenesteperioder lapper over hinanden med 2 år. For at sikre 
overlapningen kan valgperioden på 4 år nedsættes for valget af den nye repræsentant.

Kontinuerlig ædruelighed minimum 5 år.

Vedrørende suppleanter for repræsentanter i landsdækkende udvalg

Suppleant for Landsdækkende Informations Udvalgs repræsentant

Suppleant i Telefon- og E-mail Udvalget

Forslag 4:

Punkterne fjernes helt fra Strukturhåndbogen 

Begrundelse: 

En Suppleant er en person der er valgt, mens en Stedfortræder kan udpeges i den 
aktuelle situation. Ofte vil valgte Suppleanter til Delegerede aldrig komme i funktion, 
hvorfor valget er overflødigt.

Hvis forslaget vedtages, ændres teksten i Servicehåndbogen vedrørende:

Regionsmødet
Mødeindkaldelser

Dato for kommende Regionsmøde findes på Regionens hjemmeside. Materiale til 
mødet vil ligeledes være at finde på hjemmesiden. 

Alle AA-medlemmer er velkomne til regionsmøderne, dog er det kun 
Grupperepræsentanter, repræsentanter i landsdækkende udvalg (eller ved fravær 
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deres suppleanter) og medlemmer af Regionsrådet der har stemmeret til 
møderne. 

Teksten ”eller ved fravær deres suppleanter” slettes. 

Vedrørende rotation:

I Servicehåndbogen er anført: ”Udvalgsformænd og repræsentanter i udvalgene vælges af
Regionen og roterer ud efter 4 år, da det bør tilstræbes at der er regelmæssig rotation på 
alle poster i alle udvalg”.

På landsplan er rotationen i udvalg ændret til:

”For alle udvalgsmedlemmer gælder en rotationsperiode på 6 år med mulighed for 
forlængelse. For udvalgsformænd 4 år. Udvalgsformænd skal dog kunne sidde som 
formænd i alt i 4 år, selv om den samlede periode går ud over 6 år”.

Forslag 5:

Arbejdsgruppen foreslår at Regionsmødet tager stilling til:

a. Skal der ske ændring af rotationsperioden for de medlemmer, der vælges til 
landsdækkende udvalg?

b. Skal rotationsperioden på 4 år generelt ændres?

c. Skal der gives muligheden for forlængelse også skal gælde i Region Syd?
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