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Referat fra AAs 43. Servicekonferanse 2018 

 

Fredag 13. april 2018 

 
Konferansen åpnes v/ Tjenesterådets ordfører Kjersti L. S. 
Kjersti ønsket alle velkommen til den 43. Servicekonferansen, og spurte: 
 
«Hvorfor trenger vi Servicekonferansen? Hva er grunnen til at vi møtes?  
Vi trenger kanskje ikke konferansen for vårt eget edruskap. 
Vi trenger konferansen for å kunne gi muligheten for et godt liv for en fortsatt lidende alkoholiker, 
kanskje ikke langt unna oss.  
Vi trenger konferansen for å gi muligheten for et godt liv fordi et barn som kanskje fødes i dag kan bli 
alkoholiker i fremtiden, og få bruk for AA på et eller annet tidspunkt i livet.  
Vi trenger konferansen for å sikre at alle alkoholikere i fremtiden får mulighet til å finne det samme AA 
vi fant og som brakte oss tilbake til livet.  
Vi trenger konferansen for å sikre AA mot makt og prestisje.  
Vi trenger konferansen for å sikre mot at AA ikke blir styrt, samtidig passe på at det ikke blir et anarki.  
Vi trenger konferansen for å forsikre oss om at vi ikke oppløses, uten at vi blir statiske.  
Vi trenger konferansen for å sikre at endringer som eventuelt gjennomføres er noe AA som et hele 
trenger, ikke bare for noen få.  
Vi trenger konferansen for å ta vare på arven vår, gitt av våre grunnleggere.  
Vi trenger konferansen for å sørge for at ingen dører er lukket i AA for dem som trenger oss, og at 
nye ikke blir møtt med spørsmål og krav, at de oppfatter seg som velkommen.  
Vi er tradisjonenes voktere. Tradisjonene og begrepene er grunnlaget for vårt levende fellesskap. Vi 
møtes for å bli mer effektive og bedre til å etterleve vårt fremste formål: 
å bringe budskapet til en lidende alkoholiker, og dette må foregå gjennom hele året.  
Dette skylder vi AAs fremtid: 
Å sette vår felles velferd først. Å holde Fellesskapet samlet. For våre liv avhenger av enhet i AA og 
også livene til dem som kommer etter. (Enhetserklæringen) 
La oss fortsette arbeidet vårt med villighet, ærlighet og et åpent sinn, med tålmodighet og kjærlighet. 
Takk." 

  

Anne-Lise fra Servicekontoret leste de tolv tradisjonene 
 

Praktisk orientering ved møteleder og daglig leder 
Nødutganger, reiseoppgjør, program og tidsplan, samt endringer i gruppesammensetning grunnet 
fravær. Sveinung gikk inn for Ingi (fraværende) i gruppe 1, og Per Uno flyttet til gruppe 3.   

  

Alle deltakere presenterte seg 
 

Avklaring stemmeberettigede 
To distrikt, Nordland og Nord-Trøndelag møter ikke. 21 av 23 mulige distriktsrepresentanter tilstede. 

 

Valg av justeringspersoner 
Pål (distrikt 19) og Ståle (distrikt 20) meldte seg selv, og de ble valgt ved akklamasjon. 

  

Informasjon om ‘Åpent forum’ på lørdag 
 

Konferansens hovedtema: «AAs konferanse- og tjenestestruktur – en vei til 
enhet» ved Terje Petter O. 
Terje forteller om hvor takknemlig han er for å være med på konferansen. Han minnes første 
servicekonferanse han var med på. 
Terje sier at han opplever at noe i AA har forandret seg siden han først ble med i 1996. I starten hørte 
han noen omtale programmet som et ‘kjærlighetsprogram’. Likevel kunne det bli veldig amper 
stemning på intergruppemøter, og han hørte også på en servicekonferanse at det ble sagt negative 
ting om andre AA-medlemmer. Terje ble sjokkert. Hvor var det blitt av kjærligheten? 
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Han forteller å ha opplevd en positiv endring de siste årene, og at han lært mye av å være i 
Tjenesterådet. Det kommer yngre til AA som også bidrar inn på nye måter, og Terje forteller at det går 
an å dele synspunkter på saker i distriktsmøter uten at det blir en diskusjon. 
Terje sier at ‘vi som er eldre kan ha godt av å tre tilbake og ta imot de nye tingene som skjer’. 
Han viser til 1. Tradisjon som sier: «Vår felles velferd bør komme først, personlig tilfriskning avhenger 
av enhet i AA.» 

Slide på skjerm: Samholdet i AA er det mest verdifulle vårt fellesskap har Livet vårt og livet til alle som 
kommer etter oss, er fullt og helt avhengig av det. Vi må holde sammen ellers dør AA: Vi lærer fort at 
hvis vi ikke kontrollerer våre egne ønsker og ambisjoner, kan vi skape splid og ødelegge gruppa. 
Gruppa er ikke avhengig av meg, men jeg er avhengig av gruppa. Gruppesamvittigheten! Vår felles 
velferd kommer først! På erfaringens ambolt ble strukturen i organisasjonen hamret ut. 
Videre viser Terje til 1. Begrep: «Det endelige ansvaret og den høyeste myndighet for Aas 
Verdenstjenester bør alltid ligge i hele vårt Fellesskaps kollektive samvittighet». 
Slide på skjerm: Sjekklisten: Er gruppa vår representert på distriktsmøtene? Føler vi at hjemmegruppa 
vår er en del av AA-fellesskapet og følger gruppa opp i beslutninger og handlinger? Holder vi 
regelmessige gruppesamvittighetsmøter, der vi oppmuntrer alle til å delta? Tar vi med oss denne 
samvittigheten til distriktsmøtene og eventuelt intergruppemøtene? Virker den ‘kollektive 
samvittigheten’ i AA i min hjemmegruppe? I mitt distrikt? Hvor befinner vi oss i Aas omvendte trekant? 
Er vi villige til å gjøre det som er nødvendig for å bevare det demokratiet vi har i verdenstjenesten, 
under alle forhold? 

Terje sier at vi må snakke sammen, og tåle at vi ikke alltid har rett. Han tenker det er viktig at vi er 
bevisst hvordan vi snakker til hverandre og hvordan vi inkluderer alle i debatten. Terje gjengir det Bill 
W. sier om det tredje budskapet, tjeneste. «Når det gjelder enhver form for tjeneste, kan vi bare stille 
oss et spørsmål: Er det nødvendig å gjøre dette? Hvis svaret er ja, så må vi enten følge opp, eller 
mislykkes i forsøket på å hjelpe de som trenger AA, og som virkelig søker AA». Terje viser videre til 3. 
Begrep og avslutter med å gjengi deler av teksten «Lederskap i AA» av Bill W, som står å lese på 
side 30 i Håndbok for AA i Norge. Terje forteller at denne teksten har vært ham til hjelp både i og 
utenfor AA. Terje takker for seg. 
 

Tjenesterådets rapport for 2017 inkl. Komitérapportene 
Kjersti (Tjenesterådet) går gjennom innholdet i Rapport fra Tjenesterådet. 
Finans: Per Uno informerer om innhold i Rapport fra finanskomiteen. 
Tjeneste: Kjersti informerer om innhold i Rapport fra tjenestekomiteen. 
Litteratur: Odd Einar informerer om innholdet i Rapport fra litteraturkomiteen. 
Samarbeid og Informasjon, SI: Terje informerer om innhold i Rapport fra SI-komiteen. 
Intern Kommunikasjon, IK: Merete informerer om innhold i Rapport fra IK-komiteen. 
Nordisk delegat: Merete og Kjersti informerer om innhold i Rapport fra nordiske delegater. 
Internasjonal delegat: Odd Einar informerer om innhold i Rapport fra internasjonale delegater. Terje 
og Odd Einar reiser i 2018 til Durban i Sør-Afrika. 
Rapport fra Servicekontoret: Morten informerer om innhold i Rapport fra Servicekontoret. Han ønsker 
å påpeke at mange av dem som nå har vært oppe og snakket, virker for AA frivillig i opptil fem år, det 
er verdt å understreke når man kanskje ikke tenker over dette hver dag. Alle gjør et stort arbeid med 
ett for øye; å hjelpe en annen alkoholiker. 
 

Spørsmål fra konferansen: 
Arve (distrikt 20): Takker Servicekontoret og komiteene for den jobben de gjør. Spør om hvorfor 
saker som omhandler både telefontjenesten og nettsider kommer igjen, da dette ble tatt opp på 
fjorårets Servicekonferanse. Videre spørsmål om jubileumspublikasjonen, da konferansen i fjor ba 
Tjenesterådet om å komme med et forslag også der. 
Svar jubileumspublikasjon: Det har i flere år vært uenighet/uklarhet i forhold til hva 
jubileumspublikasjonen skal være og hva den skal inneholde. Dette må vi finne ut av før vi kan 
utarbeide et konkret forslag til innhold. Se forøvrig referat fra IK-komitéen. 
Svar nettsider: Nettsidekomiteen er i gang med arbeid, info rundt dette kommer i morgen. 
Svar telefontjeneste: Tjenesterådet har ønsket enda flere innspill fra gruppene, og ville rådføre seg 
ytterligere med gruppene før konkrete forslag kan fremmes. 
  

Distriktsrepresentantenes årsrapporter for 2017. 
Alle distriktsrepresentantene gikk gjennom sine rapporter og informerte kort om aktiviteter i sitt distrikt. 

  

Presentasjon av regnskap og revisjon 2017 
Morten presenterer Resultatregnskap 2017. 
 

Regnskapet for 2017 er godkjent av Servicekonferansen 13/4-18. 
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Pål (distrikt 19): Foreligger det tall på utgifter til utviklingen av nettsider? 

Morten (Servicekontoret): Det står omlag 50 000,- på en egen konto avsatt til dette. 
Gunnar (distrikt 18): Om noen testamenterer penger til AA, hva gjør vi da? 

Morten (Servicekontoret): Om pengene kommer fra et AA-medlem kan AA Norge ta imot gaver eller 
testamenteringer opp til NOK 20 000,-. Utover dette er hver gruppe autonome så lenge det ikke er til 
skade for andre grupper eller AA som helhet. 

 

Lørdag 14 april 2018 

 
Fellessmøte 
1 - Ellen presenterer status for de nye nettsidene. 
Viser ikke de nye nettsidene fordi disse ikke finnes. Sidene er ikke klare, men arbeidet er i gang. Ellen 
takket alle gode hjelpere. Tjenesterådet, det er mange AA-medlemmer som har kommet med innspill 
og som har vært prøvelesere – og en helt særlig takk til Sveriges Anonyma Alkoholister, som har vært 
særdeles rause med både praktiske råd og ved å gi tillatelse til å hente ideer, inspirasjon og også 
noen tekster fra deres sider. Dette er virkelig god AA-ånd. 
Slides på skjerm: 
Hovedprinsipp: Åpne opp og synliggjøre 

Motto: Så enkelt som mulig og så komplisert som nødvendig 

Arkitektur/oppbygging: grunnlagsinvestering og vedlikehold 

Innhold: Organisering-Hvor finner hvem hva? Tekstene-Korte og lesbare (klarspråk-prinsippet) 
Hvilke jobber skal sidene gjøre?: Bringe budskapet videre - fortelle om AA til: Alkoholikere (i og 
utenfor AA), pårørende, folk som kommer i kontakt med alkoholikere gjennom arbeidet sitt, 
helsevesen og rusomsorg, arbeidsplasser og organisasjoner, skoleverk/utdanning, presse/medier, 
andre interesserte og være til støtte i forskjellige typer tjeneste. 
 

Hva prøver vi å få til? 

Skape et hovedinntrykk av at vi er et aktivt fellesskap som gir muligheter for å kjenne seg igjen 
gjennom å henvende seg mer direkte til ulike grupper, f.eks. unge etter inspirasjon fra Sverige. 
Alltid innenfor rammene av de offisielle sidene for AA Norge, som gir noen restriksjoner på både form 
og innhold. 
  
Hva er innholdsmessig nytt? 

Et utvalg personlige historier, både som lyd og som tekst, filmer og video, mer om hvordan AA er 
bygd opp (‘lett-versjon’) og egne undersider for Tjenesterådet og for hver av komiteene. Det er 
fremmet ønske fra medlemmer om at møtesøket blir mer enkelt og brukervennlig. Tusen takk for all 
tillit og støtte dere har gitt nettkomiteen! 
Ingen spørsmål fra konferansen. Det finnes derimot et AA-medlem som via Pål (distrikt 19) har sagt 
seg villig til å hjelpe til med teksting av videosnutter, kontakt med nettkomiteen antas formidlet. 

 

2 - Morten reiser spørsmålet om behovet for en eventuell ny oversettelse av 
Anonyme Alkoholikere. 
Leser vi Alcoholic Anonymous når vi leser Anonyme Alkoholikere? 
Slides på skjerm: 
Forutsetning for at dette er viktig: 
«Det virkelig store for oss er at vi har funnet en felles løsning. Vi har en utvei vi kan være helt enige 
om, og som vi kan samle oss om i broderlig og harmonisk arbeid. Det er det glade budskap denne 
boken bringer til dem som lider av alkoholisme.» 

En felles løsning: En kraft større enn meg selv 

En felles utvei: AAs rehabiliteringsprogram, De tolv trinn. 
  
Hva slags avvik er det snakk om? 

Ordvalg:   
Ordet recover/recovered. Forskjellige oversettelser gjennom hele boken. Originalen er konsekvent på 
at vi blir rehabilitert/gjenreist. 
The craving caused by the effect of alcohol – dette er oversatt på en ikke konsekvent måte gjennom 
hele boken. 
 Gjennom hele den norske oversettelsen snakkes det om egoisme. Vi ville vært mer tro mot originalen 
hvis vi brukte variasjoner som selvsentrert, egosentrisk, selvopptatt og egenrådig. 
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Utelatelser/tilføyelser: 
«..absolutt ikke klare å slutte å drikke bare på grunnlag av kjennskap til seg selv.» 

«absolutely unable to stop drinking on the basis of self-knowledge» 

  
«..til og med noe feigt i å være avhengig av en makt utenfor oss selv…» 

«…the thought that faith and dependence upon a Power beyond ourselves..» 

  
«…hvis du vil, slutte deg til oss.» 

«…if you wish, you can join us on the Broad Higway.» 

  
«We admittet we were powerless over alcohol – that…..» 

Vi innrømmet at vi var maktesløse overfor alkohol, og at vi ikke…» 

  

Innhold:  
Gjennom hele oversettelsen er det gjennomgående forvirring ved bruk av ubestemt og bestemt form 
på substantivene. Eksempler er i trinn 10 der vi på norsk snakker om å fortsette selvransakelsen 
(continued to take personal inventory) og i trinn 12 der det er snakk om THE result og ikke A result. 
det virket på andre – we saw that it really worked in others 

Brainstorm oversatt med ukontrollerte utbrudd. Tankekjør vil være bedre. 
De såkalte niendetrinnsløftene er på side 65 satt opp på en måte som ikke samsvarer med originalen. 
 
Leser vi Alcoholic Anonymous når vi leser Anonyme Alkoholikere? 

Og hvis ikke, hva gjør vi med det? 

 
Tone (distrikt 2): Hvordan gjør de det i USA, holder de seg til utgaven fra 1939 eller forandrer de 
også på innholdet i boka? Hva går vi ut fra når vi gjør noe med Storboka? 

Morten (Servicekontoret): Vi forholder oss til den 4 utgaven av storboka slik den foreligger i USA i 
dag. Det er færre muligheter for store variasjoner i den amerikanske utgaven, og det foreligger kun en 
stor endring i teksten, det som står om 12. Trinn. ‘..having had a spiritual experience.. i 2 opplag av 1. 
utgave i 1941 kontra nåværende ‘..spiritual awakening...’ De har også fjernet forsideteksten ‘This is 
the basic texts for Alcoholics Anonymous’. 
Tone (distrikt 2): I Storboka sies at vi samles i broderlig og harmonisk arbeid. Mange steder er menn 
nevnt, mens kvinnene blir forbigått. Er det ikke på tide å ta hensyn til at AA består av mange kvinner 
og omformulere til å inkludere disse? 

Morten (Servicekontoret): Utfordringen med ethvert oversettelsesarbeid er å oversette det som står 
og ikke det man vil at skal stå. 
 

 
 
 
3 - Kjersti innleder over tema «Servicekonferansen - den nasjonale 
gruppesamvittighet» 
Slides på skjerm: 
Servicekonferansen – to betydninger: 
Konferansestrukturen, det som angår hele AA og Det årlige møtet, i mars/april. 
 

Tradisjoner og begreper (tjeneste) 

 

 

Strukturer (kommunikasjon) 

Gruppene 

Distriktene 

Regionene 

Tjenesterådet 
 
Møter: Distriktsmøte (med Grupperepresentant og distriktsrepresentant) og to typer Regionsmøte (et 
med distriktsrepresentant og tjenesteråd, og et annet hvor også grupperepresentant er tilstede.) 
  
Innhold i konferansen: Rapport fra Servicekonferansen, holde fast på valgte tema gjennom året, 
arbeide med saker til neste konferanse, følge opp oppgaver fra konferanse, lokale behov. 
  
Servicekonferansen – det årlige møte: Generelle garantier – 12. begrep. Kan gi oppgaver til 
Tjenesterådet, men aldri bestemme over fellesskapet. 
  
Oppgaver til Tjenesterådet gitt av Servicekonferansen 2017: Tjenestestrukturen (AAs Konferanse- og 
tjenestestruktur), organisering av landsdekkende telefon, retningslinjer for sosiale medier, kartlegging 
av filmmateriell, prosjektbeskrivelse for jubileumspublikasjon. 
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Viser til 1. og 2. Tradisjon og 1. og 2. Begrep. Viser videre til 3. Begrep som innebærer: 
Konferansen kan bestemme hvilke saker den vil avgjøre på eget ansvar, og hvilke den ønsker å søke 
rådføre seg med gruppene om. Deltagere representerer primært AA Norge, sekundert sitt 
distrikt.  Dette gjelder for alle som har fått myndighet til å utføre oppgaver. 
  
”To serve AA is to live. We gladly accept our third Legacy and may we guard it well and use it wisely. 
God grant that the Legacy of Service remain ever safe in our keeping.”(THE LANGUAGE OF THE 
HEART S. 130) 
Anonymitet er det åndelige grunnlaget for alle våre tradisjoner. 
Enhet fremfor personlig fremhevelse. 

  

Gruppearbeid 
 

Fellesmøte 
1 - Presentasjon av kommende landsmøte i Bergen 
Sverre fra distrikt 8 presenterer landsmøtet i Bergen, de gleder seg, bare å melde seg på! 

  

2 - Presentasjon av arrangør for landsmøtet 2019 region Midt-Norge 
Ellen: det blir landsmøte i Trondheim, komitéen er i gang. Det blir 24. til 26. mai 2019. 
  

3 - Tildeling og fastsettelse av tidspunkt for landsmøtet 2020, region Sør. 
Region Sør påtar seg oppdraget å arrangere landsmøte i 2020. Konferansen avgjorde at landsmøtet 
skal være 29. til 31. mai 2020. 

  

4 - Godkjenning av nytt Tjenesterådsmedlem fra region Øst og region Midt-
Norge. 
Tjenesterådsmedlemmene som er valgt av Tjenesterådet er for Region Midt-Norge: Kristine 
Kolmannskog og Region Øst: Siv Hagen. 
 
 

Konferansen godkjenner de nye tjenesterådsmedlemmene Kristine 
Kolmannskog og Siv Hagen. 

  
 

Åpent forum 
Odd Einar (Tjenesterådet): 
1 - Fengselstjeneste. Det er opprettet en mailadresse: fengsel@aanorge.no, Odd Einar skal 
administrere denne. Han vil igangsette et landsdekkende fora for erfaringsutveksling ifb. 
gjennomføring av fengselstjenester. De som mener noe, vil bidra, har lyst til å utveksle erfaringer, 
hvilke utfordringer har dere møtt på og hvordan dere har løst dette oppfordres til å delta. Send en 
mail. 
2 - Vil oppfordre gruppene til å opprette en gruppens mailadresse fremfor å bruke privatadresser. 
(gruppenavn@etcetc.no/com). Vil fungere som et arkiv for gruppa, konto disponeres av til enhver tid 
sittende gruppesekretær. 
3-Det er en internasjonal konferanse i Detroit om to år. Skal vi planlegge og reise flere sammen? Si 
ifra til Odd Einar. 
 

Kjersti (Tjenesterådet): Vil si noe om hvordan hun har opplever denne konferansen. Takker for å få 
lov til å være med på dette. Når distriktsrepresentantene gikk gjennom sine rapporter i går var det en 
reise i Norge. Man kan snakke om konferansestrukturer, men det er noe annet å få det til i praksis, 
hvordan man samarbeider og finner løsninger. Jeg er glad, det handler om at vi er ikke enige om alt, 
men jeg oppfatter det som vi nå diskuterer sak og ikke person. Tålmodighet og kjærlighet kjennes i 
lufta. Har gledet seg til åpent forum. Gleder meg til sakene i morgen og hva som kommer ut av dem. 
AA er ikke statisk lenger. Det er mulig å endre på saker, det er ikke lenger store debatter rundt 
kommaer. Dette er den nasjonale gruppesamvittighet i praksis. Dette er med på å bringe budskapet 
videre. Vi er alle travle, så positivitet gir overskudd til å prioritere AA, dette gir mening og energi. 
 

Kjersti (distrikt 20): Gleder seg til å høre hva gruppene har kommet frem til i morgen. Sitter og 
reflekterer rundt hvor noen grupper i Oslo er veldig bevisste og aktive, mens andre er helt passive og 
usynlige. Noen er veldig bevisste på gruppesamvittigheten, hvordan tar vi avgjørelser, veldig bevisste 
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på litteraturen, mens andre grupper har mer fokus på hvordan hverdagen er for den enkelte 
alkoholiker. 
Når jeg sitter og hører om konferansestruktur og tjenestestruktur opplever jeg at det er veldig langt fra 
dette til noen av de gruppene. Hvordan får vi gruppesamvittigheten i den enkelte gruppe til å fungere? 
Hvis ikke har ikke noe av det vi snakker om mening. Hvordan få gruppene til å se at de er en del av 
en sammenheng? Den enkelte gruppe er viktig, de utgjør nemlig helheten. 
 

Gunnar (distrikt 18): Vil slå et slag for 7. Tradisjon. På grupperommet vi tilbrakte noen timer på i dag, 
ble 7. Tradisjon et tema. Det er på sin plass å minne om at det er penger i hatten som er med på å 
holde AA i sving. Det er 1800 medlemmer i Norge. Om alle gir en 100 lapp, blir det 180 000 og det er 
en eneste pils i året. Giverglede har økt noe, men hva med å ha seddel (stille kollekt) som mål? 
 

Pål (distrikt 19): Oppfordrer oss til å skape en bevissthet om hva pengene går til, å ta med 
regnskapsinformasjon til gruppene. Hva bruker vi penger på og hva har vi ikke penger til. 
Han forteller at dette er hans tredje servicekonferanse, han var vara første året og likte ikke 
stemningen da. Det var litt dårlige ordvekslinger. Noe har forandret seg siden da. Nå er det positiv 
stemning med hyggelige mennesker. Pål tror dette er fordi vi har jobbet med konferansestrukturen, 
tjenestestrukturen, det er en retning og tydelighet i forhold til hva dette er ment å være, og god 
kommunikasjon. Takker Kjersti (Tjenesterådet) og Morten (Servicekontoret) for arbeidet de har lagt 
ned. 
 

Tone (distrikt 2): En mann ringte henne og var fortvilet. Han hadde lest ansvarlighetserklæringen og 
hadde blitt bekymret. Skulle han virkelig være ansvarlig 24 timer i døgnet, hele året resten av livet? Vil 
gjerne ha litt innspill til dette. 
Svar, Morten (Servicekontoret): 
Det første ordet i storboka er VI. Det er ikke jeg som er ansvarlig, det er vi. Jeg trenger å høre til i en 
gruppe. Ikke bare i et møte. Jeg trenger et hjem, en gruppe som er våken og bevisst. Med det 
perspektivet gir Ansvarlighetserklæringen mening. Det store for oss er at vi har funnet en felles 
løsning. Som vi får tilgang til ved å bruke metoden 12 trinn, som gjør at vi kan være sammen på 
denne måten vi er i dag. Jeg vet ikke om dere vet hvor viktige dere er for strukturen. Det er en grunn 
til at det står en nykommer på døra. Denne kan ha snakket med noen, sett oss på nett, blitt anbefalt 
AA av en lege eller lignende. Av og til er det så lite som skal til for å hjelpe noen. Dette er 
fundamentet for konferansestrukturen. 
 

Heidi (distrikt 3): Vil spørre om en representant kan sitte lenger enn 3 år? 

Svar: Nei, vi har rotasjonsprinsippet, og dette er viktig å etterfølge, se begrep 9.   
 

Sverre (distrikt 8): Vil løfte frem ønsket om et nasjonalt SI-arbeid overfor større instanser som NAV 
Norge eller Politiet og lignende. Opplever det vanskelig å jobbe lokalt opp mot enkelte instanser. 
Vil også nevne at han opplever det litt dumt at høstseminaret sammenfaller med høstferie, da han 
aldri får deltatt grunnet ferie med barn. 
 

Beate (distrikt 4): Nord og Sør-Trøndelag er slått sammen fylkesvis, kan vi ikke slå sammen disse 
distriktene i AA også? 
Svar: Man kan sende det inn som en sak til Servicekonferansen via konferansestrukturen. 
 

Bård (distrikt 6): Flott å få være her, og føler jeg forstår mer og mer av strukturen. Takk for det 
viktige arbeidet Kjersti og Morten gjør. Ønsker å dele to amerikanske presidenters uttalelser, 
omskrevet i AA-ånd: Vi skal gjøre AA sterkt! Ikke spør hva AA kan gjøre for deg, spør hva du kan 
gjøre for AA! 
 

Odd Einar (Tjenesterådet): Ønsker å formidle at vi nå har 1965 medlemmer i Norge. Kanskje til og 
med 1980 om vi tar med ny informasjon fra Hedmark og Buskerud. 
 

Laila (Tjenesterådet): Jeg skjønner hvorfor dette rommet er så stort. For at vi skal få tid til å tenke på 
veien opp til talerstolen. Opplever positiv forandring i stemningen, og at dette skyldes både god 
ledelse, men også alle deltakende. Har lært masse av oss. Det trengs flere ikke-alkoholikere til 
Tjenesterådet. Har dere tips til aktuelle kandidater? 

Dere må unne deres medmennesker samme fantastiske opplevelse som jeg har fått. 
Så mange flotte folk som jeg har møtt i AA har jeg ikke møtt noe annet sted. Det er en selvironisk 
sans mer utbredt hos dere enn hos andre, det har med selvinnsikt å gjøre, og en slags mangel på 
selvhøytidelighet som gjør dere vidunderlige å være sammen med, så tusen takk! 
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Anders (boks 205): Det er gubbene som startet AA og det er stort sett gubbene som har styrt AA. Nå 
er det fem damer som sitter i Tjenesterådet. Det har blitt mer orden, jeg vet ikke hvorfor, og jeg vet 
ikke hvem. La oss ha vett til å følge våre gode ledere. Takk! 
  
 

Merete (Tjenesterådet): Vil minne om møte på Skype torsdag og søndag, alle er velkomne! Håper 
alle kan videreformidle og spre info. Også på Skype trengs det at folk tar tjeneste. 
Man logger seg på Skype og søker opp navnet AA på skype og legger til som kontakt (skriv i 
forespørselen at du vil delta på møte).10-5 minutter før møtet starter (torsdager og søndager kl 19) 
ser du etter om den er online, og ringer inn. Etterhvert som folk ringer inn legges de til møtet. Dersom 
du ikke legges til – ring på nytt. I forhold til 7. tradisjon bes man gi mer på neste fysiske møte eller 
sende til selvhjelpen. 
 

Sverre (distrikt 8): Fremmer forslag om at Selvhjelpen kan ha Vipps. 
 

Ellen (Tjenesterådet): Jeg sitter igjen med noen nye slagord jeg vil dele. Gi en pils til AA. Flere 
biskoper i Tjenesterådet. Vipps på Servicekontoret. 

 

Søndag 15 april 2018 
 
Plenumsdiskusjon om innsendte saker. 
Gruppe 1 ved Pål, Gruppe 2 ved Inger, Gruppe 3 ved Arve, Gruppe 4 ved Sverre. 

 

Sak 1: Håndboksendringer 

1 - Det foreslås at vi tar i bruk et nytt ord for Legacy i våre oversettelser fremover. Så 
lang har to alternativer kommet opp: Arvestykke eller Fundament 
  
Gruppe 1: Er uenige, lar spørsmålet hvile. Vi mener at forvirringen bunner i at vi snakker om 
gjenreisning, enhet og tjeneste som tre forskjellige budskap, istedet for ett budskap som har tre sider 
(trekanten), eller trinn, tradisjoner og begreper.  Det vi leter etter er et ord som lar oss skille mellom 
message og lagacy/legacies. Det norske ordet arv kan ikke brukes på samme måte som legacy, 
siden arvestykke gir den eneste muligheten for å snakke om flere deler av en arv. 
Gruppe 2: Vi ble enig om arvestykke. 
Gruppe 3: Svak overvekt til fordel for arvestykke. 
Gruppe 4: Ordene er litt tunge og gammeldags. Av de to forslagene synes vi arvestykke er best, men 
kanskje vår arv er bedre. Det bør vurderes andre ord som f.eks tre pilarer eller hjørnesteiner. 
Gruppen har tillit til at tjenesterådet kan finne et egnet ord. 

  
Plenum: 
Ellen (Tjenesterådet): Gruppene er så uenige at vi opplever at tiden ikke er moden for endring. 
Budskap som om budskapet egentlig er tre budskap, forskjellige budskap fremfor et budskap med tre 
sider, trekanten. 3 biter av en arv. Arvestykker, ingen bruker ordet lenger så ingen forstår hva det 
betyr. 
Morten (Servicekontoret): Dette handler om hvordan vi skal oversette i fremtiden, endringene vil 
gjelde i nyoversettelser, dermed vil effekten komme gradvis. Først ut er Håndboka. Hvordan gjør dere 
det i Sverige? 

Ronald (Sverige): i Sverige har AA bare ett budskap, og det er Storboken og arven. (legacy betyr 
legat som betyr arv.) Vi blander ikke ordet budskapet og ordet arv. 
Laila (Tjenesterådet): The 3 legacys, hva gjør Sverige? 

Ronald (Sverige): De tre legater, de tre tingene som holder AA sammen. 
Kjersti (Tjenesterådet): Dette er ikke en ja/nei sak, vi skal på en eller annen måte komme til en felles 
forståelse. Det er ingen tydelig enighet. Det er to valg, det ene er at Tjenesterådet får jobbe videre 
med saken, eller avvente og diskutere dette gjennom året. 
Svend (Danmark): I Danmark taler vi om arv, noen ganger den tredelte arv. 
Bård (distrikt 12): Tre pilarer, tre hjørnesteiner. 
Bengt (distrikt 6): Jeg foreslår at vi gir tjenesterådet mandat til å jobbe videre med saken. 
Beate (distrikt 5): Pilarer er rart, arvestykke er litt gammeldags men går. 
Odd Einar (Tjenesterådet): Arvestykke, fundament. 
  

Konferansen enes om at Tjenesterådet arbeider videre med saken 
og presenterer resultatet av arbeidet på neste Servicekonferanse. 
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2 - I punkt 8.7.1 står det «Han/hun [DR] bør besøke samtlige grupper ..». Dette 
endres til «Han/hun informerer samtlige grupper i sitt distrikt ..» 
  
Gruppe 1: Enstemmig vedtatt 
Gruppe 2: Godkjent 
Gruppe 3: Bred oppslutning til endringsforslaget. Likevel viktig å understreke betydningen av 
personlig tilstedeværelse for å knytte fellesskapet sammen. Endringsforslaget vil være en tilpasning til 
de store variasjonene mellom distriktene. 
Gruppe 4: Gruppen er enig, men at han/hun må erstattes med DR 
  
Plenum: 
Kjersti: Enstemmig, skal det stå DR eller han/hun? 

Arve: Det kom frem i distrikt 20 at å bruke forkortelser er dumt, skriv distriktsrepresentant fremfor DR 

Morten: Servicemanualen i USA har en oversikt over forkortelsene og hva de betyr. Mulig det kunne 
være noe? 

 

Konferansen er enige om endringen og at vi skriver DR i stedet for 
han/hun. 

  
 

3 - Punkt 8.7.2, Skriftlig rapport fra Servicekonferansen, utgår i sin helhet. 
  
Gruppe 1: Enig 

Gruppe 2: Enig 

Gruppe 3: Enig 

Gruppe 4: Enig 
  

 
Konferansen er enige i at rapporten utgår. 

  
 

3 - Kapitel 11 benevnes Intergrupper. 
Punkt 11.1 foreslås gitt følgende ordlyd: En intergruppe kan dannes når flere 
enkeltgrupper finner det best å gå sammen om å utføre spesifikke tjenester. 
Punktene 11.3 og 11.4 beholdes. De andre går ut. 
 

Gruppe 1: Støtter alle forslag utenom et ønske om å beholde 11.3 og 11.4 – vil gjerne stryke siste 
setning i 11.4. Mener også at pkt. 11.5 bør beholdes.       

Gruppe 2: Primært stemte gruppen for at dette punktet skal utgå fra Håndboken, sekundært var vi 
enig i formuleringen. 
Gruppe 3: Full støtte 

Gruppe 4: Intergrupper er ikke en del av konferansestrukturen og bør tones ned eller fjernes. 
Tjenesterådet bør lage et forslag som beskriver distrikts- og regionsmøte, og Intergruppe. Bør 
beskrives I AA-gruppa. 
  
 
Plenum: 
Laila (Tjenesterådet): Skal vi stryke hele kapittelet? La oss starte der. 
Morten (Servicekontoret): I den amerikanske håndboken er det ikke snakk om intergrupper i det 
hele tatt. Forslaget er fremmet for å lage et tydelig skille på hvem som har ansvar for hva. 
Kjersti (Tjenesterådet): Mye debatt om dette punktet, mye arbeid fra gruppene for å få frem sine 
synspunkter, vanskelig å komme tilbake å forsvare overfor gruppene at vi bestemte at vi stryker like 
godt hele kapittelet om intergrupper. Synes ikke det er riktig om vi nå stryker hele kapittelet. Skal 
dette gjøres, må vi jobbe oss frem gradvis. 
Arve (Distrikt 20): Vil lage støy om dette kapitlet strykes, ikke å anbefale. Ta det gradvis.  
Kjersti (Tjenesterådet): Noe med å gå sakte fram, denne endringen i håndboka er radikal. 
Ove (distrikt 13): Intergruppa i Vestfold fikk Porsgrunn med for de spurte om å bli med, da var det 
greit å ha en håndbok det sto noe om dette i. 
Pål (distrikt 19): Håndbok for AA i Norge, praktisk å slå opp i når man lurer på noe. Beholde noe, 
men endre det vi har snakket om i dag. 
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Heidi (distrikt 5): Kan man legge det bakerst som et tillegg? 

Ellen (Tjenesterådet): Kart og terreng, fornuftig å ikke gjøre noe så drastisk som å ta det bort, men å 
la det stå med endringene som er foreslått. 
Kjersti (Tjenesterådet): Gruppene som har myndighet. Behovene skal komme fra gruppene. Vi skal 
ikke dytte våre bestemmelser ned over gruppene. Må i tilfelle jobbes mer med før det skal helt ut. 
Intergruppa finnes, den er der, vi må forholde oss til den. 
Julianne (distrikt 16): vi har ikke intergruppe, vi har vært enige om at det ikke bør stå noe om den i 
håndboka. Vi jobber via distriktsmøtene. 
Laila (Tjenesterådet): Hovedstemningen er at det skal ikke ut, la oss være effektive. Vi har dårlig tid. 
Bengt (distrikt 6): VI må være sindige, gjøre det som er foreslått. la oss avrunde. 
  

Konferansen støtter endringsforslaget i sin helhet. 
  

 
 
Sak 2: Landsdekkende telefon 
  
Gruppe 1: Ny teknologi kan gjøre endel av spørsmålene i oppgaven irrellevante. Enighet om at 
Servicekontoret fortsatt skal ha ansvaret for landsdekkende telefon. Det finnes i dag teknologiske 
muligheter med viderekoblinger m.m., slik at vi foreslår at Tjenesterådet oppretter en liten gruppe som 
får i oppdrag å legge frem forslag til hvordan ny teknologi kan benyttes. Veiledningen som følger med 
for medlemmers tjenesteutførelse kan sendes elektronisk eller legges på nettsiden (medlemssider 
el.l). Kontaktliste kan sendes pr. post. 
 

Gruppe 2: Tjenesten sentraliseres i en egen gruppe for å kvalitetssikre at den som ringer inn blir 
profesjonelt mottatt. Denne gruppen kan være etablert i Oslo eller til de store byene for en begrenset 
tid av gangen. De som påtar seg drifte av telefontjenesten må også stå for opplæring. 
 

Gruppe 3: Full enighet om tjenestens betydning. Ordningen med å sende telefoner rundt om i landet 
er klønete og gammeldags, bruke mer oppdaterte løsninger som medfører at sirkulasjon av fysiske 
telefoner opphører. Om tjenesten er sentralisert eller desentralisert kan kanskje være en gammeldags 
problemstilling. Dersom det likevel er relevant er det viktigere at tjenesten holder høy kvalitet enn at 
alle skal være med. Tjenesterådet bør nedsette en komite som har nødvendig teknologisk 
kompetanse til å foreslå konkrete tekniske løsninger. 
Tjenesterådet bør nedsette en komite som skisserer alternativer for henholdsvis sentralisert og 
desentralisert organisering, hvor vekten legges på tjeneste av høy kvalitet. Komiteene kan med fordel 
kaste et blikk på den danske løsningen. 
 

Gruppe 4: Gruppen støtter at tjenesten flyttes fra servicekontoret. De største byene eller distriktene 
har ansvaret i lengre perioder. Kvalitet på tjenesten, samt erfaring og kompetanse veier tyngre enn 
behovet for rullering. Det må være gode prosesser på vedlikehold av 12 trinnslister i distriktene, og 
det bør kanskje være færre og mer dedikerte medlemmer som har tjenesten. Det må være gode 
rutiner på opplæring og kvalifikasjonskrav for alle som har tjenesten. Åpningstider bør utvides 
betydelig. Uansett løsning bør det sees på teknologi og/eller på bedre løsninger. Det bør ikke sendes 
via post. 
 

Plenum: 
Kjersti (Tjenesterådet): Vi ønsket innspill på dette og valgte derfor å gjenta ønsket om meninger fra 
gruppene. Hvem skal ha ansvaret for organisering av tjenesten, det er delte meninger. Ny teknologi 
må vurderes. Kvalitet er viktigere for den som trenger oss, enn at nødvendigvis at alle skal få ha 
tjenesten? Takker for innspillene. 
Svend (Danmark): Forteller litt om den danske ordningen. De har en sentral komite som tar seg av 
telefontjenesten. De sikrer at det alltid er folk på vakt. 250 telefoner er fordelt til dem som har vakter, 
det er alltid to på vakt, dette hvis den ene telefonen er opptatt, i tillegg en bakvakt. Telefonen åpen 
08.00 til 24.00 hver dag. 
Beate (distrikt 5): Telefonlistene er konfidensielle. Å ha lister på internett med brukernavn og 
passord vil være enklere enn å sende dem rundt og printe nye hver gang det er endringer. Man kan 
lage en passordløsning hvor man bytter passord for hver gruppe som overtar tjenesten. Man kan ha 
billigtelefoner fordelt utover landet og mange simkort, fremfor å sende de 4 telefonene rundt. 
 

 

Tjenesterådet kommer tilbake til Servicekonferansen med forslag 
basert på innspillene. 



10 

 

  

 

Sak 3: Tilgang på brosjyrer og teksting av videosnutter 
1 - En del av brosjyremateriellet til AA bør være tilgjengelig på nettet. 
2 - Videoene som finnes tekstet på den svenske siden bør også tekstes på norsk og legges på den 
norske AA siden. 
  
Gruppe 1: 
1 - Tilgjengelighet. SI- brosjyrer bør være tilgjengelig og gratis nedlastbare på nett. Mange deler ut 
brosjyrer i forbindelse med kurs/klinikkbesøk ol, dermed vil kjøp av brosjyrer til slike anledninger 
fortsatt være aktuelt. 
2 - Filmer skal legges ut og tekstes på norsk. Tekstingen bør gjøres som frivillig arbeid. 
 

Gruppe 2: 
1 - Brosjyrer vedrørende offentlig informasjon legges tilgjengelig på hjemmesiden i tillegg til brosjyren 
med 12 spørsmål. I webshop'en kan det være mulig å kikke på innholdsfortegnelsen eller en ingress i 
en brosjyre for å gi en liten 'smakebit'. 
2 - Ja, må tekstes må norsk, inntil det er på plass bruker vi svensk tekst der svensk AA har de samme 
filmene som oss. 
  
Gruppe 3: 
1 - Generelt en oppfatning av at det er riktig å gjøre brosjyrer tilgjengelig på nett. Dette gjelder kanskje 
særlig brosjyrer rettet mot dem som ennå ikke er en del av fellesskapet. Det forutsettes at dette ikke 
får store økonomiske konsekvenser for fellesskapet. 
2 - Har ikke diskutert punkt to da arbeidet allerede er i gang. 
 

Gruppe 4: 
1 - Nødvendige brosjyrer må være tilgjengelig på nett. 
2 - Ja, men bør bruke AA-org som mal. 
 

Plenum: 
1 - 
Morten (Servicekontoret): Gruppene er bevisst en kostnad, hvem dekker opp gapet ifb penger, 
tanken på å skape en bevissthet om at. Å mene noe ‘koster ‘noe. Salgsinntekter på brosjyrer og 
medaljer omlag 150000. 
Kjersti (distrikt 20): Soleklart tilgjengelig på nett. Der søker man info nå. Gruppene mener dette, og 
vet at økonomien vår er 7. Tradisjon og salg, og at behovet for brosjyrene i fysisk form ikke forsvinner. 
Kjersti (Tjenesterådet): At de ligger på nett genererer nysgjerrighet, det vil uansett bli klønete å 
skulle printe ut bunkesvis med brosjyrer, tror ikke at folk kommer til å gjøre det. 
Heidi (distrikt 5): Forslaget fra gruppe 2 er interessant, å ta med innholdsfortegnelsen på internett. 
Ellen (Tjenesterådet): Ti filmer er valgt ut, skal oversettes, har på konferansen fått et tilbud om en 
AA-kontakt som kan tenke seg å tekste gratis. 
 

 

Konferansen er enige i at brosjyrer skal gjøres tilgjengelige og 
nedlastbare på nett. Konferansen gir Tjenesterådet mandat til å 

legge ut de brosjyrene de ser hensiktsmessige å legge ut. 
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Sak 4: Utvide stillingen som daglig leder av Servicekontoret til 100%. 
  
Gruppe 1: Ja til 100% stilling. Servicekontoret trenger en 100% stilling, og det må fellesskapet 
finansiere. AA Norge skal opptre som en ansvarlig arbeidsgiver, og kontoret bør drives profesjonelt. 
Oldtimere i gruppa forteller at det er lettere å bruke Servicekontoret nor det drives slik som nå. AA 
Norge ønsker vekst, og det vil skape et større behov for tjenestene fra Servicekontoret. Fellesskapet 
klare å finansiere dette. Vi ser at når Servicekontoret oppfordrer til å øke 7. Tradisjonsbidrag og 
litteratursalg, så virker det. DR’ene må opprettholde arbeidet med å øke medlemmenes bevissthet 
rundt 7. Tradisjonen og hva dem brukes til. Til dette trenger de kunnskap om hva slags oppgaver 
Servicekontoret og AA Norge faktisk skal løse. Vi ser også for oss at noen av oppgavene på 
servicekontoret kan forenkles, f.eks. utsending av papirfaktura eller mobilene til landsdekkende 
telefon. 
  
Gruppe 2: Vi ønsker at Servicekontoret oppretter holder samme servicenivå som pr. i dag og dermed 
godkjennes økning i lønn til daglig leder til 100%.   
Gruppe 3: Bred enighet om oppjustering av stillingen til 100% dersom det finnes dekning for dette i 
budsjettet. Tjenesterådet bør synliggjøre behovet for en 100% stilling. Dersom det likevel er slik at 
dagens inntekter i fremtiden ikke vil gi dekning for stillingsutvidelsen bør man eventuelt vurdere å 
kutte i arbeidsporteføljen eller undersøke mulighetene for å ta i bruk frivillig hjelp. 
 

Gruppe 4: Gruppen støtter at stillingen øker til 100%. Vi mener at det må gjøres tiltak for å sikre mer 
inntekter og mindre utgifter. Alle kostnader må vurderes nøye, verve- og informasjonskampanjer på 
Boks 205 og 7. tradisjon: DR-ene må prøve å skape bedre bevissthet på 7 tradisjon i distriktene, 7. 
tradisjon er AA sine penger, og bør ikke brukes på andre formål, og overskudd bør sendes til 
selvhjelpen, gruppene må utfordre alle utgifter f.eks husleie, bruke VIPPS, fast beløp til selvhjelpen. 
 

Plenum: 
Kjersti (Tjenesterådet): Konferansen ser ut til å være enige om å utvide stillingen. Minne om at 
forventningene til arbeidsoppgaver for Servicekontoret står i håndboka. 
Bård (distrikt 12): Utfordrer alle deltakende på konferansen til å bli abonnenter på Boks 205 om de 
ikke er det. 
 

Konferansen sier seg enig i å utvide stillingen til daglig leder på 
Servicekontoret til 100% med virkning fra 1. mai 2018. 

 

 

Presentasjon og godkjennelse av budsjett 2018 
Morten fra Servicekontoret presenterer budsjettet. 
 

Servicekonferansen godkjenner 2018 budsjettet for stiftelsen 
Anonyme Alkoholikere, med tillegget som følger av utvidelse av 

stilling som daglig leder på Servicekontoret fra 01.05.18. 
 

Valg av hovedtema for Servicekonferansen 2019 
Forslag: 
1-AA vår livredder – vår fremtid 

Bård (distrikt 12): tanker rundt hva AA har vært, er og blir i fremtiden 

2-Edru inn i fremtiden med AA 

Bård (distrikt 12): tanker rundt hva AA har vært, er og blir i fremtiden 

3-AA-gruppa – der det hele starter 

Morten (Servicekontoret): Refererer til brosjyren AA-gruppa - hvor det hele starter. Når jeg så denne 
brosjyren fikk jeg forståelsen av at den handlet om min rehabilitering, men at den også var avhengig 
av konferansestrukturen, det er også i gruppa den starter, at Tjenesterådet ønsker å høre 
fellesskapets synspunkter på forskjellige saker. Og dette starter i gruppa. Dette er det samme, og 
angår det enkelte medlem og gruppa som helhet. Bevisstgjøring i forståelse av konferansestrukturens 
betydning. 
4-Grupperepresentanten – den mest sentrale jobben i konferansestrukturen 
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Kjersti (Tjenesterådet): få grupperepresentanten inn i strukturen både fra og til gruppene, 
gruppesamvittighet og bevissthet og kunnskap om konferansestrukturen. 
5-AA – vår trygghet og fremtid 

Bård (distrikt 12): tanker rundt hva AA har vært, er og blir i fremtiden 
 

  
Gunnar (distrikt 18): Kan vi slå sammen nr. 3 og 4? Kommentar rundt forslag 4, jeg har fått et 
enklere liv som DR når jeg har fått en å forholde meg til i hver av gruppene. Flyter mye bedre. Men 
enig i at nr. 3 er grunnstammen. 
Kjersti (Tjenesterådet): Nr. 3 dekker nr. 4 automatisk, det som er bra i det er å få engasjement fra 
gruppene i forhold til hvordan gruppene er med på å danne helheten. 
Morten (Servicekontoret): Hva med å slå sammen AA-gruppa og grupperepresentanten – der det 
hele starter? 

Kjersti (Tjenesterådet): Gruppa som gruppe, bevisstheten innad i gruppa vel så mye som gruppa ut 
og nedover i konferansestrukturen. 
Arve (distrikt 20): Støtter nr. 3 som sådan, favner de andre i seg selv. 
Ellen (Tjenesterådet): 3 gir mulighet for å legge inn elementer, vi må sørge for at gruppene skjønner 
temaet og vil engasjere seg, 
Bård (distrikt 12): Jeg trekker herved mine forslag 1,2 og 5. Enig i at det må være et blikkfang, alle 
kjenner igjen ordlyden i nr. 3. 
Bengt (distrikt 6): Kort og enkelt. Det holder med opprinnelig ordlyd i nr. 3. 
Kjersti (Tjenesterådet): Er enig i å holde det enkelt. Konferansen går gjennom hele året. DR må 
jobbe med gruppene sine i tråd med temaet som blir valgt. 
Morten (Servicekontoret): Dette blir jo også tema på høstseminaret og landsmøte, 
konferansestruktur er temavinklingen for servicekonferansen, på høstseminaret blir vinkelen 
annerledes. 
Ellen (Tjenesterådet): Hvis vi jobber som vi skal vil temaet bli brukt i gruppene gjennom året. Alle 
medlemmer kan kjenne seg igjen, og pirre nysgjerrigheten. Hva er ‘det hele’, hva er det? 
 

Konferansen enes om at forslag 3: «AA-gruppa – der det hele 
starter» er temaet for neste års Servicekonferanse. 

 
  

 

Valg av møteleder for Servicekonferansen 2019 
Arve, Jacob og Bengt er aktuelle. Ingen reserverer seg mot å velges. 
 
 

Arve velges av konferansen som møteleder for Servicekonferansen 2019 

 

 

Avslutning 
Avskjedshilsninger 
 

1 - Avtroppende distriktsrepresentanter 
Bengt (distrikt 6): Har ikke forberedt en tale. Det har skjedd noe med stemningen i 
Servicekonferansen de siste årene. Det har blitt mer åpenhet, samarbeid, gode diskusjoner og mer 
positiv stemning. Spesielt å være her på tredje året, mange fine folk. Arbeidet mitt i AA fortsetter selv 
om jeg ikke skal være DR mer. Jeg har et godt liv uten alkohol. Minner om høstseminar i Møre og 
Romsdal, og ønsker lykke til til ferskingene! 
 

Jacob (distrikt 9): Truffet mange kjekke folk og har vokst mye på oppgaven, og fått økt forståelse for 
hva dette går ut på. Takk for å ha fått muligheten og å ha blitt kjent med så mange bra folk. 
 

Arve (distrikt 20): AA har reddet livet mitt, bevisstheten om dette står sterkt i meg. Jeg reiser hjem 
med ny inspirasjon. Det har vært fint å treffe folk fra distrikter hvor det er lengre mellom gruppene enn 
i Oslo hvor vi kun kan sette oss på trikken. Det gjør meg veldig ydmyk å se hvilket arbeid som legges 
ned i distriktene. Jeg har for hvert år på Servicekonferansen tatt med meg noe jeg kan bruke i 
hverdagen og i AA. Takk for nå. 
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2 - Nordiske delegater 
Ronald (Sverige): Takk for at jeg har fått lov å komme. Jeg har ikke fått snakket med alle, ennå. Har 
en forhåpning om å komme tilbake. De jeg har snakket med er fantastiske. Når jeg først kom til AA 
hørte jeg denne historien, og dette sitter fortsatt igjen: «Har du blitt religiøs?» Svaret fra AA-
medlemmet var: «Ja jeg har ikke hatt noe valg» og «Du som går i AA, du har vel ingen venner igjen 
du?» Svaret var «Nåja, jeg har kanskje en 3 millioner venner.» Dere lærer meg hvordan jeg skal leve 
der ute, med programmet og Storboken. Jeg kom rett fra gata og drakk min første tid i AA. Ikke 
engang dere kunne få meg edru, der måtte det noe større til. Men å forbli edru, der må dere til, og jeg 
må ta tjenester. 
Takk for at dere har tatt mot meg med åpne armer. 
 

Svend (Danmark): Dette er vemodig, det ersiste gang jeg får være her som nordisk delegat. Det er 
inspirerende å være her. Noen ting gjør dere på en annen måte, men tilsammen er det det felles mål 
vi jobber mot. Når jeg startet som nyedru og spurte: «Hva er det der struktur for noe?» så ble jeg tatt 
med på regionsmøte, og siden da har jeg involvert meg. Takk for inspirasjon! 

 

3 - Avtroppende tjenesterådsmedlem 
Ellen (Tjenesterådet): 
Forteller litt om hva hun har arbeidet med i årene som tjenesterådsmedlem, og avslutter med å si at: 
Fellesskapet har i grunn reddet livet mitt, så når jeg ble spurt om å representere region midt i fem år 
måtte jeg si ja. Nå har de fem årene gått. Skal jeg virkelig slutte nå som alt går så bra? Dette har vært 
den beste Servicekonferansen noensinne. Kommer til å savne Tjenesterådet, Servicekontoret, 
distriktsrepresentantene og arbeidet. Jeg har blitt glad i folk og oppgavene jeg har hatt. Blir også 
deilig med mindre reisning og kunne å slippe sakspapirer. Fem år er lenge, men jeg har fått så mye 
igjen for de årene. Det er noen andres tur til å få det samme. Tusen takk for tilliten, kontakten, 
vennskap. Det vi gjør når vi deler er å legge våre hjerter i hverandres hender. Og jeg opplever at der 
er hjertet mitt trygt. 
Takk og lykke til fremover. 

 

4 - Andre 
Kjersti (distrikt 20): Vi bare takke for at jeg har fått være her sammen med dere denne helgen. Var 
veldig spent, har fått vite masse og er glad for temaet for neste års konferanse. Det er mye å jobbe 
med i året som kommer, og det er der vi skal sette inn innsatsen. Takk til alle! 
 

Anders (Boks 205): Takke for positivitet og optimisme, det har vært fint å være sammen med dere. 
Dette er straks over, men 15 til 17 juni på sommerseminar i Kristiansand møtes vi, programmet finnes 
på hjemmesidene og i Boks 205. 
 

Anne Lise (Servicekontoret): Vil bare takke, vært her mange ganger. Lykke til videre til de som går 
av, og håpes at vi sees igjen på treff og seminarer i fremtiden. Og takk til Ellen for samvær. 

 

 

Avskjedsord ved ordfører 
Kjersti (Tjenesterådet): Vi startet før konferansen med å snakke om villighet, ærlighet og åpent sinn 
- i tålmodighet og kjærlighet. Konferansen har vært preget av dette. I dag har vært en spennende dag, 
mange saker har ikke vært klare ja eller nei-saker, og det er annerledes å forholde seg til enn å bare 
være for eller imot noe. Sakene nå er ikke klare, de krever at vi jobber mer, vi må snakke mer 
sammen, fordøye, og danne en gruppesamvittighet. Har fått tilbakemeldinger, vi må se på hvordan vi 
gjør ting, hvordan vi sikrer vår felles gruppesamvittighet og jobbe videre med å utvikle 
Servicekonferansen. Takknemlig for å være med. Dette gir så stor mening. Takker alle tre 
avtroppende distriktsrepresentantene for jobben de har gjort, takker alle de andre DR’ene, de 
nordiske delegatene og Ellen. Takker Boks 205, Anders, takker Servicekontoret for å legge til rette for 
denne konferansen, takker møteleder og referent.  
 
Vel hjem og takk for det vi har opplevd sammen. Dette hadde ikke vært mulig uten positiviteten 
tålmodigheten og villigheten til alle deltagende. 

 


