
Referat fra AAs 39. Servicekonferanse  

Quality Airport Hotel Gardermoen  

28.–30. mars 2014 
 
 

1. dag fredag 28. mars 
 
Åpning v/Tjenesterådets leder Nicolay 
Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: 

   

Kjære alle sammen! 
 

Jeg heter Nicolay og er alkoholiker. 
 

På vegne av Tjenesterådet og Servicekontoret ønsker jeg alle hjertelig velkommen til den 39. 

Servicekonferansen. Spesielt velkommen til våre venner fra de andre nordiske landene Anders 

fra Sverige, Sune fra Danmark og Hedvig fra Finland. En takk til Morten og Anne Lise fra 

Servicekontoret for det de bidrar med for å få avholdt denne Servicekonferansen. 

En takk til møteleder Egil og referent Finn.  
 

Kort status: 
 

• Arild trekker seg som TR-medlem og dette er hans siste konferanse. Jens, som har vært i TR 

som vara, går nå inn som ordinært medlem. 
 

• Strategisk plan – utkast 

Tjenesterådet har ikke fremsatt et forslag til en strategisk plan for Servicekonferansen. Det er 

ikke fordi det ikke er viktig, men fordi vi har valgt å ta et steg tilbake, før vi eventuelt tar nye 

skritt fremover. Responsen har vært overveldende. TR har fått i oppgave av tidligere 

Servicekonferanse å utføre et utkast/forslag. Det har vi ikke fått klart nok frem. Det har ikke vært 

intensjonen å «trykke en plan over hodene» på Fellesskapet. Reaksjoner vi har fått tyder på at 

man har opplevd det hos enkelte. Det er ikke meningen og det beklages. 

Tjenesterådet skal vise vei. Vi er ikke «skyggeredde» og anser det som vår oppgave å 

stake ut fremtidens kurs. Det er ikke et supperåd. Det er ansvarlige mennesker, valgt av dere og 

av Fellesskapet, og vi gjør vårt beste. Jeg er stolt og takknemlig over det Tjenesteråd jeg har fått 

lede. Men vi er ikke allvitere, ikke genier, men betrodde tjenere som gjør feil iblant. 
 

• IKT-komité 

Det er Tjenesterådets vurdering at IKT-komiteen har utspilt sin rolle i nåværende form. Internett 

og dets betydning er viktig og blir lagt til et samlet Tjenesteråd på tvers av komiteene. 
 

• DR-situasjonen 

En rekke steder i landet må vi intensivere arbeidet med å få valgt distriktsrepresentant. Vi er 

sårbare og dette kommer vi tilbake til i Åpent Forum. 
 

• Ikke-alkoholikere 

Vi er i en prosess for å utnevne ikke-alkoholikere til Tjenesterådet. Ikke-alkoholikere spiller en 

meget viktig rolle i AA. Blant annet skal disse kunne bidra til å informere om AA utad uten å 
bryte prinsippet om anonymitet. Vi trenger fortsatt innspill på nye kandidater. 
 



• Andre ting 

Jubileumsbok, intervju av oldtimere (mer enn 30 års edruskap). 

Det har allerede vært gjort intervjuer med oldtimere i D8 med digital opptaker. Det har vært en 

suksess. Tanken er at denne opptakeren skal gå rundt i distriktene slik at vi sikrer historien i 

Norge. DR’ene anmodes om å få til lignende i sitt distrikt. 
 

Vi skal nå avholde en stille stund for å minnes de som er gått bort og for å minnes hvorfor vi her 

er samlet. 
 

Nicolay fortsatte så med å lese Enhetserklæringen. 
 

Han erklærte så konferansen for åpnet og overlot ledelsen til møteleder Egil. 

 

12 tradisjoner: 
Anne Lise, Servicekontoret leste 12 tradisjoner. 

 

Praktiske saker: 
Møteleder Egil orienterte om praktiske ting: Viktig at vi passer tiden, saker til Åpent Forum, 

forslag til hovedtema neste år. 

 

Reiseoppgjør: 
Morten, Servicekontoret orienterte om reiseoppgjøret. 

 

Presentasjonsrunde: 
Alle deltakerne på konferansen presenterte seg. 

 

Avklaring stemmeberettigede: 
Tilstede 17 distriktsrepresentanter (18 m/Konrad som kommer lørdag). 

7 fra Tjenesterådet (Jens trer inn for Ellen). 

2 fra Servicekontoret. 

 

Justeringspersoner: 
Anne D5 og Lise D20. 

 

Konferansens hovedtema: 
I Ellens fravær snakket Nicolay over hovedtemaet «Takknemlighet – Ansvar – Handling»: 
 

Hovedpunkter: 
 

• Dr. Bob: «Kjærlighet er tjeneste». Slik kan AAs formål oppsummeres. 
 

• «Takknemlighet vises ved tjeneste». Takknemlighet i handling vises ved tjeneste. 
 

• Historien om bonden og presten. 

Presten var på vei hjem etter endt gudstjeneste. Presten passerte gården der bonden var ute på 

jordet. De pratet sammen og presten sa: «Vi savnet deg i kirken i dag! Ved Guds hjelp har du fått 

en fin gård og en flott åker.» «Ja,» sa bonden, «men du skulle sett gården da Gud hadde den 

alene!» 
 

Historien viser vekselvirkningen mellom tro og handling. Handling må til, og tro alene er ikke 

tilstrekkelig. 
 



 

Når du blir spurt skal du si ja hvis du ikke har en god grunn til å si nei. 

Hovedutfordring: Det skal bli lettere å si ja. 
 

Jeg ble anmodet om å søke jobben som medlem i Tjenesterådet fra Region Vest og fikk beskjed 

om å skrive en CV. En utadvendt mann skriver da en lang CV på 3 sider!  

Jeg trodde jeg ble valgt for 2 år! Jeg kunne mao. ikke noe om Håndboken. Det viktigste jeg har 

lært om AA har jeg lært i de årene jeg har vært med i Tjenesterådet. Jeg har fått økt innsikt og 

forstår dynamikken.  

Rotasjonsprinsippet: Hva om vi alle nå hadde hatt vår siste konferanse? 

Takknemligheten stopper uten handling. Handling er det viktigste. 

Takknemlighet i handling vises ved tjeneste! 
 

Tjenesterådets komitérapporter 
Finanskomiteen: Ingen kommentarer. 

Tjenestekomiteen: Erik D16 savnet tilbakemelding på innsendt forslag. Hva er begrunnelsen 

for at forslaget ble avvist? 

  Bjørn TR redegjorde for forståelsen han hadde om at Erik trakk forslagene 

og at det ikke vært noe forsøk på å underslå noe. Erik var åpen for at han 

og Bjørn kunne ha misforstått hverandre. 

  Kjersti D20: Vi kom med forslag om opprettholdelse av IKT-komiteen. Vil 

gjerne ha en begrunnelse for at dette ikke var til «Fellesskapets beste». 

SI – Samarbeid 

og Informasjon Einar D10: Sak 01. Hva legges i at komiteen fulgte opp (etter 

Servicekonferansen 2013)? 

 Arild TR: Komiteen vektla arbeid på regionsnivå. Servicekonferansen 

svarte at dette primært er et gruppeansvar. Knytt SI-arbeidet til gruppene 

evt. distrikt. 

 Ikke bruk krefter på store (regionale) komiteer. 
  

Litteraturkomiteen: Ingen kommentarer. 

Nordiske delegater: Ingen kommentarer. 

Verdensdelegater: Ingen kommentarer. 

Servicekontoret: Ingen kommentarer. 

Boks 205: Rapporten kommer med i referatet. For øvrig ingen kommentarer. 

 

Regnskap/revisjon 2013 
Morten, Servicekontoret leste den lange formen av 7. tradisjon og gjenga 12. begrep,  

2. garanti: «Tilstrekkelige driftsmidler, pluss en rimelig reserve, skal være dens forsiktige 

økonomiske prinsipp.» 
 

Morten orienterte videre om/forklarte regnskapet.  

Inntektene våre er oversiktlige og består stort sett av Selvhjelpen, bok- og brosjyresalg og  

Boks 205. «I AA har vi de små bidrags økonomi (mange bekker små osv.).» 

Av 160 grupper i Norge bidrar under halvparten til Selvhjelpen. 
 

«De repeterende bidrags økonomi». Det er de samme navnene som går igjen som bidragsytere. 
 

Tilhørighetsliste istedenfor telefonliste. Skippertaksmodus er erstattet av repeterende 

økonomi. Grupper bestemmer seg for eksempel 1.000 kroner i månedlig bidrag uavhengig av 

saldoen på kontoen. 
 



Dr. Silkworth påpekte den unike, innebygde muligheten for vekst – «ambassadøreffekten». 

Eksempel: Hvis halvparten av oss 1.800 medlemmer tok med en nykommer pr. år, ville vi bli 

2.700. Hvis halvparten av 2.700 osv. osv. 
 

Regnskapet føres på Servicekontoret av en ekstern regnskapsfører. Dette oppleves som 

betryggende og sikkert. 
 

AA har nå vært en stiftelse i ett år. Litt andre krav, men i det store og hele merker 

medlemmene lite til dette. 
 

Viktig at DR fungerer som bindeledd mellom distriktene og Servicekontoret. 
 

Andre regnskapsprinsipper, for eksempel er verdien av bøker på lager økt. 
 

Det er lagt inn 5% lønnsøkning i budsjettet for 2014. 
 

Økonomien i AA er veldig forutsigbar. Åpne poster («papirtigre») er det nå ryddet opp i. (For 

eksempel gammel gruppegjeld.) 
 

Selvhjelpen er i praksis den samme i 2013 som i 2012. 
 

Morten viste så til en oversikt over de enkeltproduktene som hadde størst salg. 
 

Når det kostnadene var det ingen detaljerte kommentarer. Servicekonferansen er noe 

rimeligere enn tidligere år. 
 

Regnskapet for 2013 viser et underskudd på kr 41.507,-. Årsaken til underskuddet er først og 

fremst: Kostnader forbundet med ikke utgitt utgave av Boks 205, overlappingsperiode med 

dobbel lønn til daglig leder samt omlegging av databasen for hjemmesidene. 
 

Sunn reserve. Prinsippet er at reserven skal være tilsv. 1 års drift. Bank ca. 1,3 mill. kroner, 

varelager og utestående fordringer, tils. ca. 2 mill. kroner. 

 

Distriktsrepresentantenes årsrapporter 
 

Kjersti D20:  Rapporten er beskrivende nok. 

Erik D16:  Vi har Storbokstudier utover de vanlige møtene. Eldre medlemmer leser 

grunnteksten sammen med nykommere (2,5 timer før de ordinære 

møtene). God respons. Egne erfaringer knyttes til teksten i Storboka. 

Nye medlemmer siterer etter hvert fra Storboka på møtene! Et positivt 

tiltak. 

Åse D9: Har jeg glemt å kommentere at Haugesundsgruppa arrangerte 

Vestlandsmøtet og Landsmøtet? 

Jostein D17: D17 jobbet mye med Østlandsmøtet, men fikk for få påmeldte. Trenger 

en ransakelse for å vurdere hoteller kontra rimeligere alternativer. 

Hans Petter D14: Gleder oss over økt aktivitet og flere medlemmer. Polsk gruppe med 10 

medlemmer ville ikke ha assistanse fra DR og hadde heller ingen 

rapporteringsplikt. Kan gruppe registrere seg og ikke rapportere til 

Servicekontoret? 

Morten, SK: Ved registrering skal De 6 punkter underskrives sammen med praktiske 

opplysninger. Informasjon sendes DR om ny gruppe. Minnet om 3. 

tradisjon, den lange formen. 

Hans Petter D14:  Det føles litt ydmykende å ikke ha vært ajour med aktivitet i eget 

distrikt. 



Arild TR: Hans Petter reiser et betimelig spørsmål om etablering av nye grupper. 

Motsatt: Når grupper legges ned. Hva gjør DR da? Er DR aktiv mot 

gruppa som sliter? 

 Hva sier distriktsrapportene samlet? 

 SI-arbeid på gruppe- og distriktsnivå er fordoblet. 

 D14 og «Læredager» er en idé som andre kan kopiere. 

 Leserinnlegg i lokalavisene. 

Sissel D8:  Vi har reist rundt til grupper som sliter. 

Harald D19: Er det greit at en gruppe registrerer seg og ikke melder inn antall 

medlemmer? 

Bjørn TR: Er etter mitt syn greit. Vi kan ikke kreve bidrag til Selvhjelpen, at det 

deltas i AA-aktiviteter etc. Burde stått i rapporten at gruppe NN ikke 

har meldt inn antall medlemmer, men er i aktivitet. Vi kan ikke forlange 

noe, men forventer info. om møteaktivitet. 

Lillian D11: I D11 ble en gruppe lagt ned pga. svak økonomi. Vi har 

tilhørighetsliste. Ga beskjed til Servicekontoret. 

Einar D10: Vår rapport har spørsmålstegn vedr. grupper og antall medlemmer. 

Våre polske grupper holdt seg til polsk struktur, polsk litteratur etc. 

Forsøkte å forklare litt om norsk struktur. De kom selv til oss og ønsket 

å ta del i norsk struktur. «Tiltrekning heller enn propaganda…» De har 

hatt stor suksess med å bringe budskapet videre. Hver gruppe betaler 

inn etter evne. Viktigere med deltakelse enn penger. 

Morten, SK: Vi har ingen kontingenter for deltakelse. Vår erfaring er at polakker 

hjelper andre polakker ved behov (eks. Legevakta). Og dette fungerer. 

Islandsk gruppe i Oslo holder seg til islandsk struktur. 

Jostein D17: Pattaya-gruppa sender bidrag til norsk selvhjelp. 

 

 

Avslutning. 
Sinnsrobønnen. 

 

 

 

 

 

2. dag lørdag 29. mars 
 

Møteleder Egil leste fra Daglige Refleksjoner. 

 

AA i verden v/Bjørn TR 
 

Jeg er ferdig med mine internasjonale møter som delegat, og vil gjerne si litt om vårt 

internasjonale samarbeid. 
 

Det har vært en svært givende tjeneste. Man treffer og blir kjent med engasjerte AA-

medlemmer fra hele verden. 

Vi er med i 3 internasjonale samarbeid: 

 Nordisk, 2 årlige møter + deltakelse på servicekonferanser 

 Europeisk tjenestemøte, European Service Meeting (ESM)  og  

Verdenstjenestemøte, World Service Meeting (WSM) annen hvert år 



ESM, et av flere «sone»-møter, andre er for eksempel Oseania og sydvest-Asia, Afrika syd 

for Sahara, Syd og Mellom-Amerika. 

Sist, høsten 2013 i Frankfurt, var det 26 land/strukturer (noen er organisert etter språk, 

ikke landegrenser, f.eks. tysktalende og fransktalende Europa). Første ESM var 1981. 

På siste WSM var 35 land/strukturer representert. Første her var i 1969 med 14 land, 

herav Norge. De fleste land har to delegater, noen sender bare en.  

AAs verdenstjenester startet allerede i 1940, da det ble opprettet servicekontor i New 

York. Den gang var hele AA da vesentlig mindre enn Norge i dag. Bill var en visjonær. Han 

så for seg et AA uavhengig av landegrenser, språk, religion eller etnisk og kulturell bakgrunn. 

Slik er det blitt.  

Det internasjonale samarbeidet foregår på mange måter.  

Direkte erfaringsutveksling, fadderskap i tjeneste mellom etablerte og nye strukturer,  hjelp til 

selvhjelp økonomisk. Norsk AA støttet produksjon av litteratur i Slovakia. Slovakia hadde i 

løpet av kort tid tjent inn pengene på salg av litteraturen. Pengene er nå overført til det 

europeiske fondet, for å støtte andre tiltak innen AA. Pengene har fått dobbel effekt. I det hele 

tatt er støtte til litteratur svært virkningsfull. Man får litteratur til å spre budskapet, det skaper 

aktivitet i landet, og man får et bedre økonomisk fundament for en egen autonom struktur. I 

Norge mottok vi lån til vår Storbok fra GSO rentefritt og avdrag etter evne. Siste avdrag betalt 

tidlig på 80-tallet. 

Øvrig nytte av internasjonalt samarbeid: 

Erfaringsutveksling er viktig, man kan lære hva som fungerer, og ikke minst hva som 

fungerer dårlig. 

Kanskje enda viktigere: se hvordan AA utvikler seg i andre områder, at vi er samkjørte 

og i stor grad har de samme utfordringene. At vi alle stiller på lik linje. Hver struktur er 

autonom, men vi har mye felles. Men først og fremst handler det om å spre budskapet til alle 

alkoholikere, i tråd med visjonen fra AA startet. 

GSO New York fungerer som verdenstjenestekontor, og GSO York som 

Europatjenestekontor 

Under WSM i Mexico, ble vi invitert til å være med på et vanlig møte. Det som slo oss 

først, var at på veggene i lokalet hang plakater med 12 trinn, 12 tradisjoner, som mange 

grupper i Norge, men også 12 begreper, den meksikanske strukturen og Jellineks 45 stadier av 

alkoholisme på veggen. Den siste sier nok noe om et dårligere sosialt nett i Mexico. Der er i 

større grad AA siste utvei. Ved talerstolen var det også en plakat: vennligst begrens 

innleggene til 15 min. De har en kultur for lange innlegg. 

Under WSM i New York i 2012 var vi også på ordinære møter. I denne delen av USA 

var det årsdagsmøte siste møte i måneden, med utdeling av minnemynter for de som hadde 

merkedag denne måneden. Jeg husker spesielt en kvinne som hadde 5 års edruskap. 

Foreldrene kom helt fra Louisiana, 200 mil i luftlinje, for å være med på dette. Da ble jeg 

minnet på hva eldstemann i min hjemmegruppe pleide å si når han syntes pausen ble for lang: 

Det er alvorlige ting vi steller med, og fortsatte med innlegg. 

ESM har til nå vært holdt i Frankfurt, men vil framover holdes i York av praktiske 

årsaker. 

WSM neste møte er i Polen, alternativene var Sør-Afrika og India. 
 

Varighet på disse møtene 

WSM er fra søndag til torsdag med fulle dager, ESM fredag ettermiddag til søndag lunsj. 

Siste ESM: Det var spesiell vekt på unge i AA, som munnet ut i en samlet erfaring: de unge 

ønsker å behandles som andre AA-medlemmer. De benytter mer nye medier, men budskap og 

program er like relevant for dem. Noe info-materiale kan med fordel oppdateres for å lette 

gjenkjenningsprosessen.  

Sitat fra referatet: 



«We don’t need to re-design AA, but just some materials to make it easier for young people to 

pass the first hurdle.» (Det ble ikke diskutert sosiale ting rundt AA, treff etc.)  

Å bringe budskapet videre består i hovedsak av informasjon og kommunikasjon. Ved 

å være med i internasjonalt samarbeid blir vi bedre og tryggere på begge deler. 
 

* 

Storboka 75 år 
Nils-Ivar TR fortalte om tilblivelsen av Storboka. Bill W. startet skrivingen av boka i 1937 

mens han og Lois ennå hadde huset fullt av alkoholikere med varierende grad av suksess når 

det gjeldt tilfriskning. Boka kom ut 1939 og inneholder oppskriften på hvordan man kan 

gjenvinne helsen etter avhengighet av alkohol. Erfaringene til de 100 første danner grunnlaget 

for boka. Nils-Ivar kastet også lys over Bill W.s besøk i Norge i 1950 og velkomstartikkelen i 

Boksen. 

Han fortalte videre om henvendelsen fra en kommune sør for Tromsø som ville ha 

besøk av en alkoholiker til å fortelle sin historie. Nils-Ivar hadde etter det en  

fantastisk dag med ungdommen. «Det kommer til oss!» 

Nils-Ivar understreket også viktigheten av face-to-face – fortellingens funksjon.  

Fortellingen i seg selv har en egen kraft. 

Tilslutt en liten myte: «Det ble sagt om oss (Bill og Bob) at vi var så religiøse. Men 

det var vi ikke. Vi ønsket bare å få bukt med vårt alkoholproblem.» (fra en tale Bill holdt i 

1954.) 

Nils-Ivar avsluttet med å lese to sider fra kapittel 3 «Mer om alkoholisme». 

 

* 

Gruppearbeidet 
Møteleder Egil orienterte om gruppeinndeling og endringer. Gruppearbeidet startet. 

 

Fellesmøte 
 

Landsmøtet 2014 
Jens TR orienterte om Landsmøtet i Trondheim 6.–8. juni. Detaljene finnes på nettet, 

invitasjonen er sendt ut. «Hjertelig velkommen – ta med så mang’ de’ kainn’ bær’!» 

 

Landsmøtet 2015 i Region Sør 
Lillian D10 kunne fortelle at komité er dannet og godt i gang. Vi har prøvd skoler/universiteter, 

men det viste seg å bli for dyrt. Landsmøtet finner dermed sted i Caledonien Hotel i pinsen 2015. 

Tema: «Et program for livet». 

Hun minnet også om Sørlandstreff 13. og 14. 9.  

 

Landsmøtet 2016 
Region Øst tar utfordringen. Mer informasjon kommer på Servicekonferansen neste år. 

 

Boks 205 
Redaktør Anders: Vi kom litt skjevt ut, men klarte å gi ut 6 nummer i fjor. Har litt tørke nå mht. 

stofftilgang – i tillegg til at redaktøren har vært litt hanglete. 

 Håper på mer stofftilgang fra medlemmene. Vi er alle perfeksjonister og kvier oss for å 

skrive. Vi må senke terskelen og fortelle vår egen historie – den er bare vår og kan ikke tas fra 

oss. 

 Ikke alle medlemmer har like god tilgang til møter – Boksen kan være et viktig «møte 

mellom møtene». 



 

Åpent forum 
Før Åpent forum kom i gang, orienterte Morten SK litt om reiseoppgjøret, dvs. han gjennomgikk 

utregningen på skjerm. 

 

* 

Einar D10: 

I åpent forum på  SK 2012 ble der stilt spørsmål fra D20 om tradisjonsbrudd. 

Daværende leder Arne uttalte: TR er tradisjonens voktere, brudd skal meldes til TR. 

Nicolay uttrykte også viktigheten av at de ble informert. 
 

I et referat fra SI-komiteen i TR fra 11. nov. 2012, sak 04 står der: Generelt mener 

komiteen slike saker skal avklares på lokalt nivå, helst i forståelse med vedkommende 

DR. Ved gjentatt grove tilfeller kan det være aktuelt å ta opp saken med SI. 

Det samme går igjen i årsrapporten for 2013 og 2014. Ordne opp lokalt. I samme referat 

fra SI-komiteen av 11. nov 2012 så står det videre: 

Litteraturkomiteen anmodes om å vurdere om brosjyrematerialet har god nok 

informasjon om anonymitetsprinsippet. Mitt ønske er at TR utarbeider en anmodning 

om fremgangsmåte for slike brudd og sender til gruppene. 

Alternativt kan TR utarbeide et forslag til SK 2015 om tillegg i Håndboka, som 

omhandler fremgangsmåten ved tradisjonsbrudd, jfr. Vi er alle betrodde tjenere. 
 

Bjørn TR: Vi holder på med prosedyrer. Dere hadde nylig et tradisjonsbrudd med en ren 

korrekturfeil (uhell). Andre tilfeller med bevisst tradisjonsbrudd. Vanskelig med en prosedyre 

for ulike tilfeller. Viktig at vi først kontakter den aktuelle personen som har begått bruddet og 

hører hva vedkommende har å si. Vi har ingen reaksjonsmuligheter, er usikker på hvordan vi 

legger opp framgangsmåten. Men må påpeke at dette er tradisjonsbrudd. 
 

Lillian D10: Vi hadde en gang en prosedyre i TR. DR tok kontakt med vedkommende og 

forklarte tradisjonene. TR sendte så videre en forklaring av tradisjonene til avisene. 
 

Bjørn TR: Vi har tenkt å beholde reaksjonen overfor avisene. Dette er ikke problematisk. 
 

Nicolay TR: Ikke problem for TR å komme med forslag som kan sendes ut til DR. 
 

Einar D10: Dette var en henstilling om enhetlig reaksjon. 

 

* 

Til Servicekontoret 

Ved utsendelse av forslag og arbeidsoppgaver til SK har der som regel (?) stått på 

forsiden «gruppene bes gå gjennom forslag og arbeidsoppgaver grundig» sånn cirka, i 

år var denne utelatt. Dessverre så ble det da oppfattet som om årets arbeidsoppgaver 

var «for de der inne», altså SK-delegatene. 

Tror det er viktig at gruppene påminnes ved utsendelse om viktigheten av at de også går 

gjennom, og arbeider med arbeidsoppgavene. 
 

Morten SK: Vi har forstått dette litt forskjellig. Vi vil ikke at dette skal være et direktiv mht. 

behandlingsmåte. Individuelle forskjeller i distriktene. Løpet legges av den enkelte DR i sitt 

distrikt. 
 

* 

Einar D10: Videre vil jeg informere om årets Vestlandsmøte, som en prøveordning vil 

D8/9/10 avvikle de neste 3 Vestlandsmøtene i Haugesund på Rica Hotel Maritim. De 



siste år har vi sett en tilbakegang i påmeldte. Ved å legge det midt mellom D8 og D10 

håper vi at dette kan bidra til at flere tar turen. 
 

Bryne AA, D10 avholder m.a.o. Vestlandsmøte i Haugesund i høst. 

 
* 

Lillian D11: 

Alle vi som er her på konferansen er like. Uansett hvilke tjenester vi har. 

Tjenesterådsmedlem, DR, frivillige ved Servicekontoret osv. Vi har tale- og stemmerett. 

Første året kunne jeg bare gi beskjed til møteleder at jeg hadde et innlegg på Åpent 

Forum. Andre året måtte jeg levere inn skriftlig i forkant det jeg skulle si. I et av 

referatene fra Tjenesterådet etter fjorårets konferanse leste jeg at rådet hadde diskutert 

om de måtte vite i forkant hva vi DR’ene tok opp her oppe. Tidligere år har DR’er fått 5 

minutter. I år er dette redusert til 3 minutter. I fjor fikk Tjenesterådet litt «pepper» fra 

DR’ene pga. at rådet prøvde å holde noe skjult for gruppene (viser til Boks 205 og IKT-

medlemmene). Er dette grunnen til at vi skal få mindre og mindre taletid? Dette er 

dårlig AA-ånd. Heller en utøving av makt i tjeneste. Er det tidspress, så kan kanskje 

innleggene til rådet kortes ned. De har vel minst med den nasjonale 

gruppesamvittigheten å gjøre. 

Glemmer vi 2. tradisjon som er grunnmuren i alt vi foretar oss og som skiller AA 

fra andre organisasjoner, så forsvinner også hensikten med å ha en servicekonferanse. 
 

Bjørn TR: Kan love at årsaken til 3 minutter istedenfor 5 ikke var å begrense. Trodde det var 

3 minutter i fjor. 
 

Lillian D11: Ble redusert for et par år siden. Det skurrer fordi dette er den eneste plassen vi 

har. 
 

Nicolay TR: TR har ingen intensjon om å holde noe hemmelig. Alt behøver sies til alle. Det 

ble tatt hensyn til redaktøren i den vanskelige situasjonen vi var i. Vi ønsker å være så åpne 

som mulig. 
 

Bjørn TR: Åpent forum er i de siste årene blitt mer levende. Det bør kanskje utvides, for 

dette er spennende. 
 

Sissel D8: Blir det 3 eller 5 minutter neste år? 
 

Bjørn TR: Vi trenger litt tid til forberedelse av gode svar, derfor fint med spørsmål på 

forhånd. 
 

Lillian D11: Vil helst ikke ha skriftlige spørsmål på forhånd. 
 

Diskusjonen fortsatte så rundt det å ha skriftlige spørsmål eller ikke. Det var synspunkter både 

for og imot. F. eks. ble det hevdet at det var fint med skriftlige spørsmål for å få ryddige svar. 

Og: «Gode spørsmål gir bedre svar.» 

 

* 

Erik D16: 

AA-symbolet er et registrert varemerke. Det finnes i flere varianter og skal alltid følges 

av en liten ®. Servicekontoret har en beskrivelse av de regler som gjelder bruk av 

symbolet, dvs. hvilke deler av Fellesskapet som kan bruke de ulike variantene av 

symbolet. Tilleggsbudskap, illustrasjoner og forsiringer kan og skal ikke forekomme. 

Dette krever intet svar. 



 
Jostein D17: 

AA-approbert litteratur i AA-sammenheng. 

Det bør brukes AA-approbert litteratur i AA-sammenheng som f.eks. AA-møter, 

seminarer og konferanser. 

Denne litteraturen er konferansegodkjent litteratur som da er kvalitetssikret. Det 

er ikke gjort med ikke-AA-approbert litteratur. Når ikke-AA-litteratur blir brukt, kan 

dette være med på å utvanne vårt fellesskap. 

Endel grupper selger også ikke-approbert litteratur og dette er med på å 

undergrave salget som vårt fellesskap gjennom Servicekontoret tilbyr, og kan redusere 

inntektene og dermed mulighet for å øke tilbudet av litteratur. 

Gjør dette bedre kjent i for eksempel Boks 205. 

 

* 

 

Harald D19: 

Servicekonferansen bør vurdere om arbeidsoppgavene som skal presenteres for 

gruppene og Servicekonferansen er konkrete og tydelige nok. Det blir feil å bruke tid og 

ressurser på å løse uklare oppgaver. 

Hvilken nytte har arbeidsoppgavene? Er dette en viktig del av 

Servicekonferansen? Hvorfor workshop hele dagen istedenfor forslag? Da vil vi lettere 

vokse. Kan formen på dette endres? 
 

Bjørn TR: Dette er relevant. Hensikten er i stor grad konferansens vurdering av emner som 

ennå ikke er «modne» for forslag som krever ja/nei. Ting tar tid i AA. Hastverk er det ikke. 

Noen av arbeidsoppgavene er gode, andre dårligere. Noen kan bearbeides, men det hender at 

innsender vil ha dem slik. 

Arbeidsoppgavene kan sikkert bli bedre og skal helst være i tråd med konferansens tema. 
 

Harald D17: Hvis oppgavene ikke er bedre kan vi kanskje bruke tiden bedre? 
 

Bjørn TR: Vi skal dra med gruppenes meninger inn i konferansen, derfor må gruppene få ta 

del i dette på forhånd. Vi kan ikke bare ha en konferanse for DR’ene, gruppene må 

involveres. 
 

Kjersti D20: Vil bare si at det vi i D20 sier i Åpent forum er tatt opp på forhånd. 
 

Anders, Sverige: Funderte litt på om det ikke ville vært bedre med flere forslag fra gruppene 

– for å få emner man virkelig vil diskutere. TR kunne endret de første to forslag uten videre. 
 

Sune, Danmark: Arbeidsoppgavene kunne vært litt «skarpere» (for å få litt bedre svar). 
 

Bjørn TR: Til Anders: Alle Håndboksendringer i Norge må konferansegodkjennes. 
 

Harald D17: Man bør kanskje vurdere tidsbruken. For eksempel å la DR’ene få mer taletid. 
 

Arild TR: Jeg berømmer Harald for «systemkritikk» mht. arbeidsoppgavene. Har vurdert 

betydningen tidligere års arbeidsoppgaver har hatt for AA-arbeidet. Den betydningen er liten! 

TR bør vurdere arbeidsformen. 
 

Morten SK: En kommentar til «innholdsdiskusjonen». Vi har nå Håndboka som gir klare 

retningslinjer for hvordan Servicekonferansen skal foregå. Vi er ennå et stykke unna hva 

Håndboka sier om Servicekonferansen. 
 



Erik D16: Skal styre unna synsing. Vi brukte lang tid på arbeidsoppgavene, for lang tid 

syntes mange av oss. Vi i Lørenskog har tatt forslagene alvorlig, men vi har konsekvent sagt 

nei til å behandle arbeidsoppgavene i mange år. 
  

Anders Sverige: Hvilken funksjon har Servicekonferansen? Skal være et samlende uttrykk 

for gruppesamvittigheten. Det burde heller være slik at spørsmål fra Åpent forum bør være 

forslag/arbeidsoppgaver. 
 

Nicolay TR: IKT er ikke nedlagt, men har ikke vært i drift i 2013. 

 

* 

I «Hvordan det virker» står det «HAM» i trinn 3 og 11. Dette ønsker vi å få endre til 

«Gud». – Onsdagsgruppa Bærum Sykehus. 
  

Nicolay TR: Notert og vil bli behandlet i Litteraturkomiteen. 

 

* 

Kjersti D20: 

Hvordan tenker Tjenesterådet i forhold til IT-området fremover? Hvilke planer har TR 

for dette da en IKT-komité er tenkt nedlagt? 

Vi i D20 mener at Internett og Internett-teknologi er et viktig område for AA. 

Hvem skal ha kompetanse på dette store og viktige området? 

Vi vet at utviklingen skjer hurtig og at dette er viktig for å få ut vårt budskap til en  

lidende alkoholiker til. Men dette er et vanskelig område og vi mener TR bør ha 

kompetanse da det hjelpe grupper/medlemmer å bruke for eksempel sosiale medier. AA 

har retningslinjer for Internett, men det kan være vanskelig å se konsekvensen for 

eksempel i forhold til anonymitetsbrudd. Vi tenker ikke her på det tekniske ved AAs 

hjemmeside eller å legge ut informasjon på denne. 

Vi tenker på det å se muligheter og å kunne bistå grupper/medlemmer. 
 

Nicolay TR: TR kunne godt ha støttet D20 her. Betydningen av internett-kommunikasjon er 

stor og viktig. Dette er strategisk viktig for AA i Norge. Vi har ikke noe klart svar annet enn 

at TR tar ansvaret framover. Hvis IKT-komiteen vedtas nedlagt i morgen, har TR ansvaret for 

å føre dette videre. 
 

Kjersti D20: Vi så på Danmarks organisering av IT-spørsmålene. TR må søke kompetanse 

utenfor TRs eget kompetanseområde. 
 

Nicolay TR: Hvis flertallet er enig med D20 blir IKT-komiteen ikke nedlagt. Hvis flertall for 

TRs syn blir den nedlagt. 
 

Lillian D11: Hvorfor ikke nye forslag på hva den nye komiteen skal inneholde? 
 

Nicolay TR: Kan ikke forskuttere hva TR kommer fram til. «I’m still confused, but at a 

higher level!» 
 

Kjersti D20: Dette viser at Åpent forum fungerer og at gruppene kommer fram med sine 

innspill. 
 

Bjørn TR: Internett er det viktigste medium vi har for å bringe AAs budskap videre innenfor 

forsvarlige rammer. Vi skal få til gode løsninger. 

 

* 

 



Lise D20: 

Hva skjer videre med strategiplanen og hva menes med at Tjenesterådet skal arbeide 

videre med den? 

Tjenesterådet skriver i brev til gruppene at de vil bruke alle kommentarer til det 

videre arbeidet. 

Vi ønsker å få et klarere svar på hva som er tenkt i forhold til strategisk plan fra 

Tjenesterådet. 
 

Nicolay TR: Takk for at du tar det opp! Kort om forhistorien: Vi er pålagt av Servicekon-

feransen å fornye den 10–12 år gamle Strategiplanen. Det har vært nyttig, spennende osv. Et 

utkast er sendt ut – med mange tilbakemeldinger. Mange sier at utkastet er interessant, men 

det finnes også negative tilbakemeldinger. Vi har kommunisert for dårlig. Hva gjør vi nå? 

Neste TR må ta stilling til arbeidet med Strategisk plan som så kan sendes ut til ny 

høring. Dette forutsetter at det er interesse for dette. 
 

Bjørn TR: Gruppene/distriktene vil i så fall bli involvert på et tidligere stadium. Det var ikke 

samsvar mellom Fellesskapets forventninger og det TR leverte. 
 

* 

Bjørn TR: 

DR-situasjonen. Vara-DR? Sårbarhet. Hvordan øke interessen for tjenesten? 
 

• Bjørn orienterte om viktigheten av at DR-leddet ikke kommer i en sårbar posisjon. På 

denne konferansen er 5 distrikter ikke representert, og det er ikke bra. 

• DR-tjenesten er givende og målet burde være at vi har minst 2 gode kandidater til 

hvert DR-valg. 

• DR-seminar er godt mottatt og det vil vi gjerne fortsette med.  

• TR er flinkere til å informere DR’ene. 

• Vi har tilrettelagt for enklere DR-valg i områder med store avstander. 

• De som gjør DR-tjeneste er glade for å ha gjort denne tjenesten. De fleste gjør en god 

jobb, og noen gjør en meget god jobb. 

• Oppfordring til 3. års DR’er: Vær aktive med å sørge for etterfølgere. Kontinuitet er 

svært viktig. Distrikter uten DR vil over tid slite med å komme i gang igjen. 

• Vi må bli enda flinkere til å øke interessen for tjenesteforståelse og -villighet mht. DR-

verv. 
 

Einar D10: Gjør TR noe for å informere grupper i «problem»-distrikter for å advare om 

konsekvensene ved manglende DR. 
 

Bjørn TR: Kjenner ikke til TRs status mht. innsats for å hjelpe til i eventuelle 

problemdistrikter. 
 

Nils-Ivar TR: Det er store avstander. Prøver å følge med. 
 

Nicolay TR: Vi må så snart som mulig komme med forslag til bedring. 
 

Bjørn TR: Østfold har for eksempel ikke DR. Vi blir svært sårbare. Noen distrikter blir store 

(for store for en enkelt DR). Tar opp dette for at vi må snakke om det. Vi må kommunisere 

det positive ved denne tjenesten! 
 

Morten SK: Mener det samme som Bjørn. Dette handler om villighet. Vi må skape villighet. 

For det er gjennom å gi at jeg får. Ikke dele om meg selv, men dele av meg selv. Villigheten 

er en gave. Forklare dette for andre («villighetsgaven»). Vi har et åndelig program, det må vi 

ikke glemme. 
 

Anders Boks 205: Angående DR-tjenesten. Skriv i Boksen om gleden ved å være DR og om 

DR-tjenesten. 



3. dag søndag 30. mars 
 

Møteleder Egil leste fra Daglige Refleksjoner.  

Det ble så stemt over forslagene (F1 og F2 var trukket): 
 

F3:  For Håndboksendring. Alle stemte for. 
 

F4:  Kjersti D20: Hva betyr «eller tilsvarende»? 

       Bjørn TR: Godt spørsmål. Betyr vel redaksjonsråd, for å dekke eventualiteter ved  

 utgivelse av eventuelle andre publikasjoner. 

 For Håndboksendring. Alle stemte for. 
 

F5:  For endring:  17 stemmer 

 Mot endring:  8 stemmer 

 Blankt:  2 stemmer 
 

Mao. mer enn 2/3 flertall. Endring vedtatt. 
 

Diskusjonen rundt avstemmingsresultatet ble tatt opp igjen før behandlingen av 

arbeidsoppgave A3 og A4. Se neste side i referatet. 

 

* 

Arbeidsoppgavene 
 

Gruppene presenterte sine besvarelser i plenum. 
 

Se for øvrig vedlegg til rapporten: «Gruppenes besvarelser». 
 

Arbeidsoppgave A1 og A2: 
 

Bjørn TR: Et par kommentarer: 

• Vi bør være forsiktige med å la små grupper påta seg store oppgaver som å arrangere  

Landsmøtet. Vi har erfaring med at grupper rett og slett må «beskyttes mot seg selv». 

• Nye sikkerhetsforskrifter gjør at skoler etc. ikke lenger er velegnet. De er dermed ikke  

lenger alltid billige løsninger. 
 

Harald D19: Kanskje ansvaret (for større arrangementer) bør ligge på distrikt/region? 
 

Anders, Sverige: Landsmøtet i Skellefteå i år i august. Vi har grundige retningslinjer.  

Skal benytte skolen til alt utenom overnatting. Vi benytter kjøkken m/betalt assistanse 

(opplæring) fra fast ansatte. Fått pris på SKR 10.000. Vi får heller ikke mye i hatten, 

50–60 kroner. Vel 250 deltakere har vi break-even og regner med 450. Vi er en gruppe 

på ca. 30 medlemmer. Tror det bør være et minimum. Ved selve arrangementet får vi  

hjelp fra nærliggende grupper. 
 

Bjørn TR: Praksis i Norge har vært å bedre samarbeidet mellom grupper i et distrikt. 
 

Sissel D8: Drar heller til Skellefteå enn til Trondheim! Dyrt Landsmøte i Norge. 
 

Sune Danmark: Regionen velger om regionen arrangerer, eller ber distriktene om å  

arrangere. Vi ber hverandre om hjelp (i god AA-ånd). Vi må huske at alle skal ha  

muligheten til å delta. (Altså både camping og hotell.) 
 

Morten SK: Vi går rundt grøten. Spørsmålet handler om logistikk (villighet til å gjøre  

tjeneste). 



Arbeidsoppgave A3 og A4: 

 

Før kommentarer til arbeidsoppgave 3 og 4: 

 

Bjørn TR: Har fått et par henvendelser ang. stemmegivningen mht. 2 blanke stemmer. 
 

Arild TR: Det finnes klare voteringsregler. Avholdne (blanke) stemmer regnes ikke med. 

Mao. må avstemningen godkjennes. 
 

Bjørn TR: Der hvor vi ikke har klare håndboksregler bør vi holde oss til generelle regler i 

samfunnet. 
 

Nicolay TR foreslo ny avstemming mens Kjersti syntes det var viktig med trygghet i 

stemmegivningen. Viktig å vite hva vi har å forholde oss til. Bjørn var uenig i omvalg: Ikke 

avgitte (blanke) stemmer er ikke en del av totalen. 

Harald begrunnet sin blanke stemme, mens Ragnhild mente vi burde lytte til praksis i våre 

naboland. 
 

Deretter fulgte en lengre diskusjon om de blanke stemmene skulle telle med i totalen eller ei. 

(Hvis de hadde telt med, ville flertallet vært mindre enn 2/3). 
 

Møteleder Egil: Overlater dette til TR. 
 

Lillian D11: Viktig at dette kommer med i referatet og dermed ut til gruppene. Noter 

mindretallet. Vi har tillit til at TR behandler dette fornuftig i året som kommer. 
 

Nicolay TR: Beklager at jeg stemte blankt og derved var med på å kreere denne situasjonen. 

Mitt beste forslag er å legge til grunn det Sune fortalte om fra Danmark. 
 

Bjørn TR: Neste konferanse må ha et forslag om stemmegivningen i våre vedtekter. Det blir 

ørkesløst uten slike klare retningslinjer.  

 Ved en låst diskusjon: La oss følge Sunes gode råd: ta en liten pause! 
 

Kjersti D20: Vi må ha tiltro til at TR håndterer dette på beste måte. 
 

Nicolay TR: Forslag om forskjell på blanke og ikke avgitte stemmer? 
 

Bjørn TR: Blank stemme vil komme til inntekt for (i dette tilfellet) dem som er imot. 

Alternativt må vi ha stemmeplikt. Vi må ha en klar definisjon av dette til neste år. Husk: Vi 

må ha vår sunne fornuft tilbake! 
 

Erik D16: Glad for at vi er spesielle, men ikke så annerledes at vi skal stille oss i en annen 

posisjon. Vi har betrodde tjenere, la oss overlate dette til TRs klokskap. 
 

Egil møteleder: Vi overlater mao. denne saken til TR. 
 

Dette ble dermed konklusjonen. 
 

Bjørn TR: Til neste Servicekonferanse vil det komme forslag om hvordan vi forholder oss til 

blanke stemmer. 

 

* 

 

 
 



Hovedtema for Servicekonferansen 2015 
 

Forslagene det ble stemt over var:  
  

1) Vår neste oppgave er å vokse i forståelse og effektivitet 

2) 7. tradisjon – der åndelighet og penger møtes 
 

Forslag 1 ble valgt med 19 mot 4 stemmer. Tema for neste års konferanse er altså: 

«Vår neste oppgave er å vokse i forståelse og effektivitet» 

 

* 
 

Møteleder Servicekonferansen 2015 
Det var 23 stemmeberettigede tilstede. 

Resultatet ble at Kjersti D20 ble valgt som møteleder, mens Anne D5 ble vara. 

 

* 
 

Avskjedshilsninger 
 

Willy ikke-alkoholiker i Tjenesterådet: 
 

Hei – Jeg heter Willy.  

Det er en øvelse hver gang. 

Det er ikke alltid like lett å skulle introdusere seg selv. 

Dere gjør det så enkelt, men samtidig så elegant – og det sier alt.  

Det gjorde en annen kar også. Han sa bare «Hello – I’m Johnny Cash» – og så var showet i 

gang. Det enkle er som oftest det beste. 
 

Ettersom jeg nå har valgt å tre ut av Tjenesterådet – helt frivillig – så har jeg bedt om å få 

noen minutter for å takke for meg. 
 

Det er nå nesten nøyaktig 17 år siden jeg stiftet bekjentskap med AA for første gang – på den 

første Vårtreffen på Røros. Da ble jeg invitert sammen med ordfører – en prest – fra sosialetat 

og VGS. Jeg ble der den helga.  

Det utviklet seg til at jeg ble med hvert år så lenge jeg var lensmann og som alle vet, førte det 

meg videre inn i Tjenesterådet. 
 

Jeg vil benytte denne anledningen til – ikke bare å takke for meg, men til å takke.   
 

Jeg har selv så mye å takke AA for. Dere har gitt meg en innsikt jeg ellers ikke ville ha fått. 

Dere har gitt meg ny menneskekunnskap som jeg er svært takknemlig for – og ikke minst, jeg 

har fått mange nye vennskap. 
 

Jeg takker for alle de prektige mennesker jeg har møtt på veien. 

Jeg takker for tiden i Tjenesterådet og alle de jeg har fått samarbeide med der.   

Det er mange som har vært «innom» i løpet av min tid. Dyktige folk alle sammen med solide 

ordførere som ledere. 
 

Jeg vil gjerne at dere DR’ene tar med en hilsen fra meg til samtlige grupper.  
 

Jeg vet at det fra tid til annen har hevet seg kritiske røster til Tjenesterådet og hva som foregår 

der – eller kanskje mest det som ikke foregår – eller som helst burde vært gjort på en annen 

måte. Og sånn skal det og sånn må det være.  



Det er slikt som skaper engasjement og dynamikk og som driver AA videre. 
  

Men jeg kan forsikre at alkoholikerne i Tjenesterådet alle har vært og er – hardt arbeidende 

mennesker som gjør en formidabel og uegennyttig innsats for fellesskapet – mye mer enn 

mange tror og forstår. Ser man de lange linjer, vil dette bli klarere.  
 

Sammen med Servicekontorets stab; alle – tenker og handler de hver dag til AAs beste, en 

kjempejobb som tar tid og ikke minst krefter.  

Jeg er imponert over den kunnskap som finnes der og den evne og vilje til å finne de gode 

løsningene for å nå AAs mål – en lidende til.   
 

La gjerne gruppene få vite dette – fra en utenforstående betrakter, som har kunne se det litt i 

fugleperspektiv.  
  

Jeg vil gjerne nevne ei bok jeg fikk i gave for mange år siden, fra Svein og Erik. 

Den heter på engelsk: «You can’t afford the luxury of a negative thought». Bare tittelen rister 

og snur oss opp ned; bort med negative tanker.   

Negative tanker er en luksus så kostbar at vi har ikke råd til å unne oss den. Det er ikke alltid 

like lett å etterleve, men de fleste bekymringer blir det jo aldri noe av. 
 

Jeg har tenkt å kvittere ut min tjeneste med å overrekke AA en liten gave.  
  

Som et etter hvert bortimot fossilt eksemplar av lensmannsstanden, er jeg vant til system, 

orden og formaliteter – det var slik vi ble oppdratt av de gamle lensmenn i min tid. Jeg la 

derfor tidlig merke til at Tjenesterådet manglet et viktig arbeidsredskap.  
  

For nemlig, enhver beslutning i kollegiale organer skal avsluttes med hammerslag.  

Det gjøres for å bekrefte at nå er drøftingene over, vedtaket er fattet. For å gi vedtaket den 

fornødne respekt, tyngde og autoritet skal det bekreftes med hammerslag.   

Likedan med en auksjon, når hammeren faller, er budrunden over og salget bekreftes så alle 

kan se og høre. 
 

Dette redskapet mangler AA. Det blir liksom ikke det samme med knyttneven eller toppen av 

ei kulepenn. Ikke er det så vakkert heller.  
 

Så det måtte jeg få en ordning på – som min siste handling i Rådet. 

Derfor har jeg laget ei møteklubbe – en hammer – til dette bruk i Tjenesterådet og 

forhåpentligvis også på Servicekonferansen.  
 

Den er laget på Røros, av lokal fjellbjørk og for nettopp å vise at den er fra Røros, er den 

beslått med kåppårband. På Røros sier vi verken kobber eller kopper, men kåppår – slik også 

dikteren Johan Falkberget skriver det i sin litteratur. 
 

Den er lett i formen og også meget lett i vekt – så den skal ikke være til noe hinder for at selv 

den vevreste kvinnehånd kan føre hammeren i AA.  
  

Jeg gir den til dagens møteleder – til prøvebruk. Jeg håper den blir brukt, for da gir det AA for 

fremtiden ingen mulighet til å glemme meg. 
 

Vær så god. 
 

Selv om jeg nå velger å avslutte mitt engasjement i TR, vil jeg påpeke at jeg dermed er ikke 

ute av AA. Jeg er jo fortsatt en AA-venn. 
 

Jeg nevnte Johnny Cash – min favoritt.   

Han har bla. skrevet sangen: 

«I walked the line.»   

 



Han var selv tungt rusavhengig i store deler av sitt liv og slet mye med det.   

Han kom seg ut av det til slutt – «he walked the line».   

Alle dere i AA har også walked the line – og fått et bedre liv. 
 

Helt til slutt – en liten historie om Churchill.   
 

Winston Churchill var en gang til stede ved avslutningen av årets semester ved et engelsk 

universitet. Han skulle tale til avgangsstudentene.   
 

Alle var svært spente – for krigshelten – statsministeren – statsmannen Churchill var ingen 

hvem som helst. 
 

Churchill entret talerstolen og åpnet slik:  

Never give up! 
 

Han tok en lang pause og fortsatte:  

Never, never give up!  
 

En ny lang pause, så:  

Never, never, never give up.  

Det var talen. 
 

Tema for årets Servicekonferanse er Takknemlighet – Ansvar – Handling. 

Da blir min avskjedshilsen til alle i AA: Never, never, never give up! 
 

Takk for meg. 

 

* 

 

Kjersti D20: Så ble dette ikke min siste konferanse. Takk for tilliten som valgt møteleder. Å 

ta tjeneste har gitt min edruskap en «boost». Godt å ha meningsbrytninger i en trygg 

atmosfære. «Vis det åndelige ved å ta tjeneste.» 
 

Konrad D15: Takk for det jeg har lært gjennom 3 år. Tar det med meg videre i mitt arbeid. 

Føler at jeg har gjort en litt for dårlig jobb; stort distrikt, ingen vara, krevende jobbsituasjon. 

Har gjort så godt jeg har kunnet. Håper at Hedmark/Oppland kan deles på sikt. 
 

Wiggo D12: Gikk trofast i hjemmegruppa noen år. Etter noe om og men (omflakkende 

tilværelse i flere grupper), ble jeg geografisk stabil og kaffekoker etter 22 år. Har fått trening i 

tålmodighet og det å lytte. Anbefaler DR som tjeneste. 
 

Lillian D11: Det å være DR har vært en sann glede. Reise rundt, få tillit, besøke gruppene. 

Det er ikke farlig å være DR (skal prøve innlegg i Boksen). Litt blandede følelser om 

Servicekonferansen, men også ydmyk overfor ordførers reaksjoner på ulike saker. Takk til 

Nicolay. Er også svært fornøyd med Servicekontoret. 

Det går bra, vi kan få vekst i Norge. Jeg skal fortsette å formidle gleden. 
 

Einar D10: Takk til Servicekontoret og TR for støtte i mine 3 år som DR. Er trygg på at SK 

og TR vil fortsette å arbeide for Fellesskapets beste. Det har vært lærerikt. Men jeg vil ikke 

glemme min rolle – skal bringe budskapet videre. Takk til alle for 3 fine år og håper vi står 

samlet om vårt felles budskap. 
 

Anne D5: Følt på lite engasjement i distriktet, lite gruppeinitiativ. Jeg kommer til å bruke min 

erfaring og engasjement i arbeidet i gruppe og distriktet. Jeg ønsker å fortsette arbeidet for 

AA. Takk for meg. 



 
Sune, Danmark:  En hilsen fra Danmark. Det har vært godt å være her. Fint å se hvordan 

dere arbeider. 
 

Hedvig, Finland: Takk for at jeg fikk komme. Hvordan får vi flere med i tjeneste? 

Viktigheten av tjeneste: Personlig eksempel ved at det beriker å gjøre tjeneste. 
 

Anders, Sverige: Takk for at jeg fikk komme! Jeg fikk komme til AA og bli edru – det er 

bakgrunnen for at jeg fikk komme hit. 

AA-møter er en ting, men praktiske møter som for eksempel Servicekonferansen er 

svært lærerike. Vi kan mao. gjøre mye mer enn bare å delta i en hjemmegruppe. Temaet 

effektivitet kan være interessant å diskutere. Her får man innblikk og kunnskap. Her er masse 

kunnskapsrike mennesker. Vi har litt forskjellige metoder, men vi har alle samme mål. 
 

Arild TR: Takk for muligheten jeg fikk til å stille tid og kompetanse til rådighet for AA. Før 

TR gikk jeg gjennom fem års rapporter og «leste meg opp». 

Erfaringene har vært annerledes enn inntrykket jeg fikk fra referatene. Jeg var skeptisk – nå er 

jeg blitt kjent – dette er et godt sted å få arbeide. 

Når det gjeldt komité, sto SI ledig. Glad for den anledningen. Vi og jeg er ikke 

kommet til veis ende. Vi har bare startet. Jeg ønsket en nasjonal SI-komité med lokale SI-

komiteer med lokal kommunikasjon. Det lyktes ikke med regional kontakt. Framover satses 

det på det lokale nivå. 

Takk for samarbeidet innad i AA. Jeg har alltid blitt godt mottatt til tross for motsatte 

oppfatninger. 

Kjenner godt til høyskole- (sosial) miljøet og har bl.a. opplevd oppmerksomhet fra 

tidligere kolleger: «Jøss, er du der?» (I AA). 

Vår utfordring møtes i spenningen mellom det som var og det som kommer. 

Denne spenningen utløses nå i handling. Det gjelder å ikke bare nå, men også å hjelpe en 

alkoholiker til. 

Vi fikk en henvendelse fra Bladet «Utdanning» som gjerne ville ha kontakt med en 

person de kunne intervjue. Kjersti (D20) sa umiddelbart: Det vil jeg! Gjennom dette bladet får 

vi kontakt med mange mennesker i ulike miljøer. Jeg vil oppfordre til å ta de muligheter som 

byr seg til å presentere sitt alkoholproblem og vise mulighetene som finnes. 

Videre: OK m/fagkomiteer. Kan utvikles bedre. Utviklingen er at komiteene kan 

samarbeide tverrfaglig. 

Igjen: Takk for at jeg fikk sjansen. 

Jeg har fått et anfall av «spanskesyken» og ba om fritak for vervet i TR, og vil derfor takke 

for to år. 

Håper at mine erfaringer også kan benyttes i annen veiledningsvirksomhet. 

Det er ikke vemodig. Er optimist. 

Lykke til med arbeidet – det starter i dette øyeblikk! 
 

Nicolay TR: Det er synd at det nærmer seg slutten. Jeg er sliten og må huske å sette prinsipp 

foran person. Det er krevende. Hvordan håndtere det? Servicekonferansen gir mye, men 

krever energi. 
 

TR er styre og jeg er leder, men hadde ikke hatt nubbsjanse alene. TR står frem som et eget 

fellesskap hvor alle gjør en solid innsats. Takk! 
 

Takk til våre nordiske venner, Sune, Hedvig og Anders. Viktig og fint å ha dere her. 

Jeg er også nordisk delegat og håper å bli mer synlig i nordisk sammenheng. 
 

Vi takker Willy (selv om han nå allerede har reist) for en fantastisk innsats. 



 

Fremtidige oppgaver for Tjenesterådet: 
 

 Kommunikasjon 

 Styrke DR-rollen 

 Ikke-alkoholikere i TR. Vi håper å få det til. 

 Internett, kunnskapsutveksling. Kjernen er å forbedre intern og ekstern        

kommunikasjon for å nå flere. Håper at det vil sees på neste års Servicekonferanse. 

 Intervjuer med «oldtimere» (over 30 års edruskap) vil bli koordinert av 

Servicekontoret. Meld dere til meg eller Servicekontoret. 
 

Vel hjem og takk for denne konferansen. 
 

Egil møteleder: Takk for meg. Jeg har lært mye også denne helgen. Vel hjem alle sammen! 

 

 

 

 

 

Drammen, 7. april 2014 

 
Finn A. M.  

(referent) 

 

 

Justeringspersoner: 

Anne D5 og Lise D20, sign. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


