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Quality Airport Hotel Gardermoen  
28. – 30. mars 2014 



 
Gruppe 1  
DR Distrikt Sk.nr* TR-medl. og øvrige Forslag og Arbeidsoppgaver  

Bente 2 1 

Nils Ivar 

Willy 

Alle Forslag 

Oppgave A1+A2 

(Oppgave A3+A4) 

Wiggo 12 3 

Harald 19 1 

Åse 9 2 

Anneli 20 2 

Hedvig FI  

 
 

Forslag: 
 

F3. Forslag fra Tjenesterådet: Håndbokendring, punkt 7.9.2.5 

Gjeldene formulering: 
7.9.2.5. Faste medarbeidere ved AAs Servicekontor 
Inntil 3 – tre – av de faste medarbeiderne ved AAs Servicekontor er fullt 
stemmeberettigede medlemmer av Servicekonferansen. Her kreves det imidlertid at 
disse har minst 1 – ett – års sammenhengende tjenestetid ved kontoret. (Se også punkt 
7.9.2.3) 
 
Endres til: 
7.9.2.5 Daglig leder og faste medarbeidere ved AAs Servicekontor 
Daglig leder har stemmerett på Servicekonferansen. Inntil 2 – to –andre 
medarbeidere/frivillige har stemmerett dersom de har minst ett års sammenhengende 
tjenestetid ved Servicekontoret og minst 3 års edruskap. (Se også punkt 7.9.2.3) 
 
Svar: 
Gruppen svarer ja til forslaget. 
 
 
F4. Forslag fra Tjenesterådet: Håndbokendring, punkt 7.9.2.6. 
 
Gjeldene formulering: 
7.9.2.6. Redaktøren av BOKS 205 
Redaktøren av BOKS 205 (eller tilsvarende) er også fullt stemmeberettiget medlem på 
Servicekonferansen. (Se også punkt 7.9.2.3) Her kreves det imidlertid 1 – ett – års 
tjenestetid. (Som i punkt 7.9.2.5) 
 
Endres til: 
7.9.2.6. Redaktøren av BOKS 205 
Redaktøren av Boks 205 (eller tilsvarende) har stemmerett på Servicekonferansen. (Se 
også punkt 7.9.2.3) 
 
Svar: 
Gruppen svarer ja til forslaget. 



 
 

F5. Forslag fra Tjenesterådet: Håndbokendring, punkt 9.2 
 

Forslag: 
IKT/Telefon fjernes som fast komite, jf. punkt 9.2 i Håndboka.  
 
Gjeldene formulering: 
Det er faste komiteer for Finans, Litteratur, Samarbeid og informasjon, Tjeneste og IKT/Telefon. 
 
Endres til: 
Det er faste komiteer for Finans, Litteratur, Samarbeid og informasjon og Tjeneste.  
 
Begrunnelse: 
Telefontjenesten fungerer godt, men har lenge vært en administrativ driftsoppgave, uten behov 

for egen komitébehandling. Vedlikehold og oppdatering av våre nettsider har fungert 
tilfredsstillende siden høsten 2012, uten egen IKT-komité. 
De tekniske IKT-tjenestene som tilbys kommersielt har blitt både rimelige og gode. Å 
administrere disse via en egen komite, er tungvint og lite tidsmessig. Løpende 
oppdateringer av hjemmesidene utføres nå av Servicekontoret. Dette gir kjappere og 
bedre service til eksisterende og potensielle medlemmer. 
Det innholdsmessige og redaksjonelle i forbindelse med de nåværende hjemmesidene 

og planlagte nye tjenester, vil på grunn av internettmediets viktighet og behov for 

tverrfaglighet innen mange av tjenesterådets kjerneoppgaver, legges til et samlet 

Tjenesteråd. Dersom det skulle bli behov for større endringer/utviklinger, vil det bli 

opprettet egne arbeidsutvalg/prosjektgrupper. 

Utforming og mandat for en ny hovedkomité klarlegges og presenteres til godkjenning 

på Servicekonferansen 2015  

 

Svar: 
Gruppen svarer ja til forslaget. 
 
 
 
 

Arbeidsoppgaver: 
 

A1. fra Sørlandsgruppa, Kongsgårdsgruppa, Kvadraturen AA-gruppe 
og 12+12 AA-gruppe i distrikt 11: 7. TRADISJON 
 

 

 

Svar: 
1. Hva inneholder en tilhørighetsliste. (jf. samvittighet.) 
2. Ja, nykommeren blir forklart hva gruppetilhørighet betyr. 
3. Pengene som kommer inn i 7. tradisjon bør brukes der de gjør mest nytte. 



4. Gruppen har ingen mening om intergruppebidrag bør rapporteres. 
Når det annonseres betaler den som rykker inn annonsen. 

 

 

A2. fra Fredagslunchen AA-gruppe, Oslo: Store møter i Norge 

 

 

Svar: 
1. Henstiller til arrangører om å finne forskjellige økonomiske alternativer under slike 

arrangementer. 
2. Treffene er inkluderende for de fleste, dog ikke for alle. 
3. Ja, alle villige AA-grupper bør kunne få ta på seg å arrangere større treff og møter. 
4. Det må være opp til arrangør/gruppe hvordan man planlegger og gjennomfører et 

arrangement. 
5. Det bør være fullt mulig å legge treff til en skole, men det bør da tilrettelegges for 

mer komfortabel overnatting. 
 
Vi gleder oss til fredagslunsjens konferanse! 

 

 

(A3. fra Fredagslunchen AA-gruppe, Oslo: Høstseminaret) 

 

 

Svar: 
1. Seminaret bør beholde sitt hovedmål/oppgave. 
2. Bringe budskapet videre – (hvordan, hvorfor). 
3. Høstseminaret bør fungere som et motivasjonsseminar. 
4. Det er ikke en SI-oppgave å ta tak i alle temaer rundt sykdommen alkoholisme. 
5. Forhåpentligvis er forholdet mellom de forskjellige komiteene godt og konstruktivt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gruppe 2 
DR Distrikt Sk.nr* TR-medl. og øvrige  Forslag og Arbeidsoppgaver 

Erik 16 1 

Bjørn 

Anne-Lise 

Alle Forslag 

Oppgave A3+A4 

(Oppgave A1+A2) 

Anne 5 3 

Einar 10 3 

Hans Petter 14 2 

Anders SV  

 

 

Forslag: 
 

F3. Forslag fra Tjenesterådet: Håndbokendring, punkt 7.9.2.5 

Gjeldene formulering: 
7.9.2.5. Faste medarbeidere ved AAs Servicekontor 
Inntil 3 – tre – av de faste medarbeiderne ved AAs Servicekontor er fullt 
stemmeberettigede medlemmer av Servicekonferansen. Her kreves det imidlertid at 
disse har minst 1 – ett – års sammenhengende tjenestetid ved kontoret. (Se også punkt 
7.9.2.3) 
 
Endres til: 
7.9.2.5 Daglig leder og faste medarbeidere ved AAs Servicekontor 
Daglig leder har stemmerett på Servicekonferansen. Inntil 2 – to –andre 
medarbeidere/frivillige har stemmerett dersom de har minst ett års sammenhengende 
tjenestetid ved Servicekontoret og minst 3 års edruskap. (Se også punkt 7.9.2.3) 
 
Svar: 
Gruppen svarer ja til forslaget. 
 
 
 
F4. Forslag fra Tjenesterådet: Håndbokendring, punkt 7.9.2.6. 
 
Gjeldene formulering: 
7.9.2.6. Redaktøren av BOKS 205 
Redaktøren av BOKS 205 (eller tilsvarende) er også fullt stemmeberettiget medlem på 
Servicekonferansen. (Se også punkt 7.9.2.3) Her kreves det imidlertid 1 – ett – års 
tjenestetid. (Som i punkt 7.9.2.5) 
 
Endres til: 
7.9.2.6. Redaktøren av BOKS 205 
Redaktøren av Boks 205 (eller tilsvarende) har stemmerett på Servicekonferansen. (Se 
også punkt 7.9.2.3) 
 
Svar: 
Gruppen svarer ja til forslaget. 
 



F5. Forslag fra Tjenesterådet: Håndbokendring, punkt 9.2 
 

Forslag: 
IKT/Telefon fjernes som fast komite, jf. punkt 9.2 i Håndboka.  
 
Gjeldene formulering: 
Det er faste komiteer for Finans, Litteratur, Samarbeid og informasjon, Tjeneste og IKT/Telefon. 
 
Endres til: 
Det er faste komiteer for Finans, Litteratur, Samarbeid og informasjon og Tjeneste.  
 
Begrunnelse: 
Telefontjenesten fungerer godt, men har lenge vært en administrativ driftsoppgave, uten behov 
for egen komitébehandling. Vedlikehold og oppdatering av våre nettsider har fungert 
tilfredsstillende siden høsten 2012, uten egen IKT-komité. 
De tekniske IKT-tjenestene som tilbys kommersielt har blitt både rimelige og gode. Å 
administrere disse via en egen komite, er tungvint og lite tidsmessig. Løpende 
oppdateringer av hjemmesidene utføres nå av Servicekontoret. Dette gir kjappere og 
bedre service til eksisterende og potensielle medlemmer. 
Det innholdsmessige og redaksjonelle i forbindelse med de nåværende hjemmesidene 

og planlagte nye tjenester, vil på grunn av internettmediets viktighet og behov for 

tverrfaglighet innen mange av tjenesterådets kjerneoppgaver, legges til et samlet 

Tjenesteråd. Dersom det skulle bli behov for større endringer/utviklinger, vil det bli 

opprettet egne arbeidsutvalg/prosjektgrupper. 

Utforming og mandat for en ny hovedkomité klarlegges og presenteres til godkjenning 

på Servicekonferansen 2015  

Svar: 
Gruppen svarer ja til forslaget. 
 

 

 

 

Arbeidsoppgaver: 
 

 

A3. fra Fredagslunchen AA-gruppe, Oslo: Høstseminaret 

 

Svar: 
1)  Internt seminar for å informere nye og gamle medlemmer. 

Arbeidsseminar, bli kjent. 

Fortsatt fremme forståelse for hvilket budskap som skal føres videre. 

2) Hvordan gjøre AA kjent. Viktighet av korrekt informasjon. Fakta. 

3) Skape entusiasme. 

4) Nei, fokuser på budskapet. 

5) Relatert til Høstseminaret, tettere dialog, tidligere avklaring av tema. 



Årets tema på Høstseminaret kan tas fra siste ESM, WSM eller Servicekonferanse. Her 

foreligger referater med tema og kommentarer. 

Fast kjøreplan mellom SI sentralt og ansvarlig gruppe. 

Eksterne foredragsholdere kan inviteres, ikke honoreres, men kostnadsdekkes. 

Hovedansvaret hviler på den sentrale SI-komiteen. 

 

Fotnote: 

Å kunne gi konkret svar på oppgavene 2–5 avhenger av hva som er beskrevet som 

hovedformål for hele seminaret. 

 

 

 

A4. fra Tjenesterådet: Kunnskapsutveksling 

 

Svar: 
Oftere regionsmøter. Bli flinkere til å holde kontakt DR til DR innen regionen. 
 
Bruke Landsmøtet. Sette av tid til et møte hvor gruppe-/distriktsnyheter blir informert. 
 
Sette opp tid før Servicekonferansen til regionsmøte (samme dag, bare før DR-møte). 
 
Hjemmeside som har begrenset tilgang for DR og vara-DR + Intergruppeleder, inneholder 
tjenesteinformasjon. 
 
Gå mer på møter, gå i andre grupper. Tjeneste i handling. Vær aktiv. 
 
Mulig bruk av DR fra nabo-distriktet til informasjon. 
Lørdagsseminarer med valgfritt tema for kunnskapsutvikling. 
 
Dra nytte av Buskeruds erfaring med læredag i de forskjellige gruppene. 

 

 

 



Gruppe 3 
DR Distrikt Sk.nr* TR-medl. og øvrige Forslag og Arbeidsoppgaver 

Remy 13 1 

Brit 

Jens 

Alle Forslag 

Oppgave A1+A2 

(Oppgave A3+A4) 

Knut 5 1 

John 6 2 

Ragnhild 4 1 

Kjersti 20 3 

Sune DK  

 

 

Forslag: 
 

F3. Forslag fra Tjenesterådet: Håndbokendring, punkt 7.9.2.5 

Gjeldene formulering: 
7.9.2.5. Faste medarbeidere ved AAs Servicekontor 
Inntil 3 – tre – av de faste medarbeiderne ved AAs Servicekontor er fullt 
stemmeberettigede medlemmer av Servicekonferansen. Her kreves det imidlertid at 
disse har minst 1 – ett – års sammenhengende tjenestetid ved kontoret. (Se også punkt 
7.9.2.3) 
 
Endres til: 
7.9.2.5 Daglig leder og faste medarbeidere ved AAs Servicekontor 
Daglig leder har stemmerett på Servicekonferansen. Inntil 2 – to –andre 
medarbeidere/frivillige har stemmerett dersom de har minst ett års sammenhengende 
tjenestetid ved Servicekontoret og minst 3 års edruskap. (Se også punkt 7.9.2.3) 
 
Svar: 
Gruppen svarer ja til forslaget. 
 
 
 
F4. Forslag fra Tjenesterådet: Håndbokendring, punkt 7.9.2.6. 
 
Gjeldene formulering: 
7.9.2.6. Redaktøren av BOKS 205 
Redaktøren av BOKS 205 (eller tilsvarende) er også fullt stemmeberettiget medlem på 
Servicekonferansen. (Se også punkt 7.9.2.3) Her kreves det imidlertid 1 – ett – års 
tjenestetid. (Som i punkt 7.9.2.5) 
 
Endres til: 
7.9.2.6. Redaktøren av BOKS 205 
Redaktøren av Boks 205 (eller tilsvarende) har stemmerett på Servicekonferansen. (Se 
også punkt 7.9.2.3) 
 
Svar: 
Gruppen svarer ja til forslaget. 



F5. Forslag fra Tjenesterådet: Håndbokendring, punkt 9.2 
 

 
Forslag: 
IKT/Telefon fjernes som fast komite, jf. punkt 9.2 i Håndboka.  
 
Gjeldene formulering: 
Det er faste komiteer for Finans, Litteratur, Samarbeid og informasjon, Tjeneste og IKT/Telefon. 
 
Endres til: 
Det er faste komiteer for Finans, Litteratur, Samarbeid og informasjon og Tjeneste.  
 
Begrunnelse: 
Telefontjenesten fungerer godt, men har lenge vært en administrativ driftsoppgave, uten behov 

for egen komitébehandling. Vedlikehold og oppdatering av våre nettsider har fungert 
tilfredsstillende siden høsten 2012, uten egen IKT-komité. 
De tekniske IKT-tjenestene som tilbys kommersielt har blitt både rimelige og gode. Å 
administrere disse via en egen komite, er tungvint og lite tidsmessig. Løpende 
oppdateringer av hjemmesidene utføres nå av Servicekontoret. Dette gir kjappere og 
bedre service til eksisterende og potensielle medlemmer. 
Det innholdsmessige og redaksjonelle i forbindelse med de nåværende hjemmesidene 

og planlagte nye tjenester, vil på grunn av internettmediets viktighet og behov for 

tverrfaglighet innen mange av tjenesterådets kjerneoppgaver, legges til et samlet 

Tjenesteråd. Dersom det skulle bli behov for større endringer/utviklinger, vil det bli 

opprettet egne arbeidsutvalg/prosjektgrupper. 

Utforming og mandat for en ny hovedkomité klarlegges og presenteres til godkjenning 

på Servicekonferansen 2015  

 

Svar: 
Gruppen svarer ja til forslaget. 
 
Det bør opprettes en egen komité for IT med ny utforming og nytt mandat. Dette 
presenteres på Servicekonferansen 2015. Internett og internetteknologi er et viktig område 
for AA. Dette er et stort, vanskelig, men viktig område! Utviklingen skjer raskt og dette er 
viktig for å nå ut til nok en lidende alkoholiker. Se oppsett for IT-utvalg-Danmark som kan 
fås på forespørsel. 
 

 

 

  



Arbeidsoppgaver: 
 

A1. fra Sørlandsgruppa, Kongsgårdsgruppa, Kvadraturen AA-gruppe 
og 12+12 AA-gruppe i distrikt 11: 7. TRADISJON 
 

 

 

Svar: 
1. Den eneste betingelse for AA-medlemskap er et ønske om å slutte å drikke. 
2. Ja, nykommeren blir forklart hva gruppetilhørighet betyr. Alle fortalte om 

forskjellige måter å nærme seg nykommeren på. 
3. Nei, AA har en felles økonomi. 
4. Gruppen stiller spørsmål om det er behov for en liste over bidragsytere. Hvis vi 

bruker en slik liste bør den være fullstendig. 
5. Når grupper annonserer i avisen lokalt, er det naturlig at gruppen betaler den, ev. 

distriktet. 
 

 

 

A2. fra Fredagslunchen AA-gruppe, Oslo: Store møter i Norge 

 

Svar: 
1. Landsmøtene har ikke blitt for dyre. 
2. Nei, landsmøtet koster kr. 150,-. Hvis det er bo og reiseutgifter som menes, så er det 

for den enkelte å finne en løsning. 
3. Det er regionen som bestemmer hvem som skal arrangere møtene. Hvis gruppene 

har lyst, skal de kunne ta på seg et stort arrangement. Det bør lages en mal for 
landsmøtet. 

4. Ja, det er riktig å kjøpe servicetjenester fra hotellet. 
5. Ja, det vil være tilfredsstillende med arrangementer lagt til en skole. 

 
 

  



Gruppe 4 
DR Distrikt Sk.nr* TR-medl. og øvrige Forslag og Arbeidsoppgaver 

Sissel 8 2 
Arild  

Nicolay 

Anders R. 

Alle Forslag 

Oppgave A3+A4 

(Oppgave A1+A2) 

Jostein 17 1 

Lise 20 1 

Lillian 11 3 

 

 

Forslag: 
 

F3. Forslag fra Tjenesterådet: Håndbokendring, punkt 7.9.2.5 

Gjeldene formulering: 
7.9.2.5. Faste medarbeidere ved AAs Servicekontor 
Inntil 3 – tre – av de faste medarbeiderne ved AAs Servicekontor er fullt 
stemmeberettigede medlemmer av Servicekonferansen. Her kreves det imidlertid at 
disse har minst 1 – ett – års sammenhengende tjenestetid ved kontoret. (Se også punkt 
7.9.2.3) 
 
Endres til: 
7.9.2.5 Daglig leder og faste medarbeidere ved AAs Servicekontor 
Daglig leder har stemmerett på Servicekonferansen. Inntil 2 – to –andre 
medarbeidere/frivillige har stemmerett dersom de har minst ett års sammenhengende 
tjenestetid ved Servicekontoret og minst 3 års edruskap. (Se også punkt 7.9.2.3) 
 
Svar: 
Gruppen svarer ja til forslaget. 
 
Forslaget er også en konsekvens av erfaring fra i fjor hvor daglig leder ikke hadde 
opparbeidet nok tid til å få stemme. 
Et mindretall mener at dagens formulering er bra. 
Flertallet mener at daglig leder bør ha stemmerett fra ansettelse samt at frivillige bør ha 
tjenestetid og edruskap i.h.t. endringen i forslaget. 
Det er fint om at forslagene i større grad blir begrunnet, som kan gjøre forståelsen for 
forslaget bedre. 
 
 
F4. Forslag fra Tjenesterådet: Håndbokendring, punkt 7.9.2.6. 
 
Gjeldene formulering: 
7.9.2.6. Redaktøren av BOKS 205 
Redaktøren av BOKS 205 (eller tilsvarende) er også fullt stemmeberettiget medlem på 
Servicekonferansen. (Se også punkt 7.9.2.3) Her kreves det imidlertid 1 – ett – års 
tjenestetid. (Som i punkt 7.9.2.5) 
 
Endres til: 
7.9.2.6. Redaktøren av BOKS 205 



Redaktøren av Boks 205 (eller tilsvarende) har stemmerett på Servicekonferansen. (Se 
også punkt 7.9.2.3) 
 
Svar: 
Gruppen svarer ja til forslaget. 
 
Forslaget er i prinsippet det samme som F3. 
 
 

F5. Forslag fra Tjenesterådet: Håndbokendring, punkt 9.2 
 

Forslag: 
IKT/Telefon fjernes som fast komite, jf. punkt 9.2 i Håndboka.  
 
Gjeldene formulering: 
Det er faste komiteer for Finans, Litteratur, Samarbeid og informasjon, Tjeneste og IKT/Telefon. 
 
Endres til: 
Det er faste komiteer for Finans, Litteratur, Samarbeid og informasjon og Tjeneste.  
 
Begrunnelse: 
Telefontjenesten fungerer godt, men har lenge vært en administrativ driftsoppgave, uten behov 
for egen komitébehandling. Vedlikehold og oppdatering av våre nettsider har fungert 
tilfredsstillende siden høsten 2012, uten egen IKT-komité. 
De tekniske IKT-tjenestene som tilbys kommersielt har blitt både rimelige og gode. Å 
administrere disse via en egen komite, er tungvint og lite tidsmessig. Løpende 
oppdateringer av hjemmesidene utføres nå av Servicekontoret. Dette gir kjappere og 
bedre service til eksisterende og potensielle medlemmer. 
Det innholdsmessige og redaksjonelle i forbindelse med de nåværende hjemmesidene 

og planlagte nye tjenester, vil på grunn av internettmediets viktighet og behov for 

tverrfaglighet innen mange av tjenesterådets kjerneoppgaver, legges til et samlet 

Tjenesteråd. Dersom det skulle bli behov for større endringer/utviklinger, vil det bli 

opprettet egne arbeidsutvalg/prosjektgrupper. 

Utforming og mandat for en ny hovedkomité klarlegges og presenteres til godkjenning 

på Servicekonferansen 2015  

Svar: 
Gruppen sier nei til forslaget. 
 
Mindretallet mener at i pkt. 9.2 siste ledd, bør siste setning strykes. (Det er faste 
komiteer…) 
IKT-komiteen bør ikke legges ned. Retningslinjene bør endres i samsvar med dagens og 
fremtidens behov. 
SIs nåværende oppgaver for intern opplæring bør legges til denne komiteen. 
 

 

 

 



Arbeidsoppgaver: 
 

 

A3. fra Fredagslunchen AA-gruppe, Oslo: Høstseminaret 

 

Svar: 
1) Er definert fra Rapport fra TRs SI-komité. «03 Høstseminaret 18.–20.10.2013» 

«Seminaret har som formål…, gjennom tredje person og medier». (s. 22 saksdok.  
SK 2014) 

2) Svar på pkt. 2 er som pkt. 1. 
3) Ja. 
4)   Nei. 
5)  Den lokale SI-komiteen informerer og oppretter en dialog til den sentrale SI-

komiteen. Den sentrale SI-komiteen bør også dele den erfaringen som tidligere 
arrangementer har gitt. 

 
 

 

 

A4. fra Tjenesterådet: Kunnskapsutveksling 

 

Svar: 
Gruppen stiller seg positiv til å dele erfaring og kunnskaper med hverandre, ved bl. a. ved å 
arrangere: 
Miniseminar 
Vårseminar 
Regionsmøter 
I tillegg dele dette i Boks 205, kunnskapsbase på nett. En eventuell ny komité som erstatter 
IKT-komiteen som også omfatter kunnskapsformidling. 
 
 
 


