
SERVICEKONFERANSEN 2020  
«Hvordan beholde arven vår?»  

 
 

Praktisk informasjon fra moderator  
Knut (moderator Zoom) informerer om tekniske rammer for konferansen. 
 
Konferansen åpnes ved Tjenesterådets ordfører Kristine K.  
 
Anders (Tjenesterådet) behandler konferansens hovedtema: «Hvordan beholde arven vår?» 
 
Anne Lise leser de 12 tradisjoner og Espen leser de 12 begreper. 
 
Alle deltakere presenterer seg. Navn og funksjon.  
 
Avklaring av stemmeberettigede. 
20 Distriktsrepresentanter tilstede, 8 Tjenesterådsmedlemmer, 2  fra Servicekontoret og redaktøren 
for Boks 205. 31 berettigende. Anne-Lise trekker seg, dermed gjenstår 30 stemmeberettigede. 
 
Valg av justeringspersoner  
Ståle (DR Oslo) og Jens (DR Østfold Syd) 
 
Rapporter 2019. Eventuelle spørsmål og godkjennelse.  
Tjenesterådet 
- Finans  
Ingen spørsmål eller kommentarer til rapporten. 

- Tjeneste 
Kjersti (TR) ønsker å legge til viktigheten av grupperepresentanten, og at dette begrepet defineres på 
en god måte i litteraturen. 
Ingen spørsmål eller kommentarer til rapporten. 
 
- Litteratur 
Kjersti (DR Oslo): Hvor langt de har kommet i oversettelse av daglige refleksjoner? 
Odd Einar (TR): Vi har et møte igjen for å lage stikkordregister,  underkomité er så og si ferdig med 
arbeidet, men hva som skjer etter det vet Morten SK mer om. 
Morten (SK): Vi har et varelager som er så stort at vi må selge oss ned på før vi kan trykke nytt. Svaret 
er dermed ved årskiftet. 
Heidi: Om det blir vedtatt nyoversettelse av Storboka, tenker jeg at henvisninger fra daglige 
refleksjoner bør stemme med sidetallet i Storboka. 
Anders (TR): Det vil vel ta 3-4 år før en eventuell nyoversettelse av Storboka er på plass. Vi er kjent 
med problemstillingen du presenterer. 
Ståle (DR Oslo): Brosjyren om Grupperepresentanten, kommer den på norsk?  
Kjersti (TR): Vi ser hvor viktig den er, vil være naturlig å se på det. Vet ikke om den skal oversettes 
eller puttes inn i Håndbok for AA i Norge. 
Odd Einar (TR): GSR-brosjyren er oversatt, men ikke lest korrektur på. 
Morten (SK): Den ble oversatt internt til bruk for Tjenesterådet. Greit å få vår struktur på plass før vi 
lanserer en brosjyre. Vår struktur er ennå ikke helt lik den i USA. Er ennå ikke planlagt for utgivelse. 
Skal vi gjøre det må vi avgjøre om den skal være som i USA eller tilpasses norske forhold.  



 
- Samarbeid og Informasjon  
Espen (Boks 205): I USA er det et hefte for Samarbeid og et annet hefte for Informasjon, skal begge 
disse oversettes?  
Siv (TR): Ja. 
Kjersti (DR Oslo): Lurer på hvorfor SI-komitéen holder på med oversettelser, når Litteraturkomiteen 
gjør det samme?  
Siv (TR): Vi har fått i oppdrag å gjøre det. 
Sveinung (DR Buskerud): Jeg heier på SI fordi ute i gruppene trenger vi større forståelse, vi føler ofte 
at SI er litt vanskelig så alt som kan hjelpe er bra. Å lære forskjellen på Samarbeid og Informasjon, og 
lære hvordan vi kan jobbe for å spre kunnskap om AA. 
Siv (TR): Litteraturkomiteen går gjennom oversettelsen når vi er ferdig. 
Morten (SK): Arbeidsbok for Samarbeid og Informasjon er et hybridprodukt. Det er en blanding av 
flere utgivelser og må tilpasses ulike forhold. Samarbeid med fagfolk og informasjon overfor 
publikum, det er to ulike oppdrag og det er dermed en forskjell mellom disse. I mange strukturer 
finnes to ulike komiteer som jobber med dette. I Norge er disse slått sammen.  
 
- Intern kommunikasjon. 
Odd Einar (TR): Bedre kvalitet på telefontjenesten nå, siden rapporten ble skrevet er tanken å 
prøvekjøre opplæring i løpet av høsten etter at dette er behandlet på førstkommende komitémøte. 
Kjersti (DR Oslo): Endringen i desember, hvorfor ble tanken om web-basert opplæring stoppet? 
Odd Einar (TR): Vi tenker at 'gammeldags' opplæring er bedre en digital opplæring, vi vet mer når vi 
har prøvekjørt opplæring i løpet av høsten.  

Nordisk delegat  
Kjersti (TJ): Funksjonen som nordisk delegat ligger nede. Det har ikke vært arrangert nordiske møter i 
2019, viser forøvrig til rapporten. Vi kommer sterkere tilbake når vi vet hvordan fremtiden blir. 
Ingen spørsmål eller kommentarer. 

Internasjonal delegat  
Terje (TR vara): Ganske utfyllende rapport, fullversjon kan fås ved henvendelse til Servicekontoret. 
Informerer forøvrig om at verdenskonventet i USA er avlyst grunnet pandemi. 
Ingen spørsmål eller kommentarer. 
 
Redaktør i ”Boks 205”  
Kjersti (DR Oslo): Vil takke Anders for jobben som er gjort, det er flott å få bladet hjem, godt å lese og 
det må være en kjempejobb å lage det, men samtidig sikkert en givende tjeneste. Takk Anders! Vil 
ønske Espen velkommen, det var en god første utgave, veldig aktuelt nummer. Lykke til Espen! 
 
Servicekontoret  
Morten (SK): Ville skrive en rapport som ikke er en typisk rapport, men som heller gir utrykk for hva 
jeg opplever i løpet av året, i kraft av at jeg sitter i den posisjonen jeg gjør. De tørre fakta kommer jo 
frem uansett, i regnskapet. Håper det er aksept for den utypiske rapportstilen. 
Yngvar (TR): Jeg oppmuntrer Morten til å fortsette på den gode vei, synes refleksjonen i rapporten 
var god. 
 

Servicekonferansen 2020 godkjenner alle rapportene fra 
Tjenesterådets komitéer. 



Distriktsrepresentantenes årsrapporter  
Morten (SK): Vil kaste inn en liten kommentar. Synes det er fint at mange av rapportene fra 
distriktsrepresentantene gir utrykk for hva en rapport er. De er ikke primært en oppramsing, men 
heller en personlig retrospekt i forhold til det året som har gått. Håper denne rapportstilen 
fortsetter. 
Ingen spørsmål eller kommentarer til rapportene. 
 

 

Presentasjon av regnskap og revisjon 2019. Godkjennelse.  
Morten (SK): Presenterer regnskapet. Ganske forutsigbart, budsjettet satt opp for 2019 stemmer  
nogen lunde med regnskapet for 2019. 2020 blir et meget spesielt år regnskapsmessig, vi kan 
antagelig ikke bruke dette året som mal.  
 
Ingen spørsmål eller kommentarer til regnskapet. 

 

 

Orientering om gruppeinndeling og arbeid med sak nummer 2 og 5. 
Morten (SK): Det er en reduksjon av antall saker av praktiske grunner. I år skal vi jobbe i grupper 
online i grupperom. Aller først skal ikke sakene behandles nå, men arbeidsgruppene skal avklare om 
de har en enhetlig og felles forståelse om hva disse to sakene dreier seg om. Deretter avklarer vi alle i 
felles skap om konferansen er enige om hva som skal avklares. 
Kjersti (TJ): Kort fortalt - avklare felles forståelse og så møtes vi i plenum, deretter starter 
gruppearbeidet. 
 
Arbeid i grupper. Avklare felles forståelse av sakene slik at gruppearbeidet blir enhetlig. 
 
Fellesmøte. Avklare felles forståelse.  
Sak 2. Oversettelse av boka Anonyme Alkoholikere. 
Gruppe 2: Felles forståelse i gruppen av oppgaven. 
Gruppe 1: Skal oversettes, ikke omskrives, vi forstår oppgaven. 
Gruppe 4: Ingen store ting å avklare, felles forståelse. 
Gruppe 3: Felles forståelse. 
Morten (SK): Vil nevne at det planlegges en ny utgave i USA, det dreier seg om å bytte ut historiene 
bak. Dette er ikke en del av denne debatten. Saken vår handler om nyoversettelse av de 11 første 
kapitlene.  
Ingen flere spørsmål eller kommentarer til saken. 

 
Sak 5. Ny utforming av håndbok for AA i Norge. 
Gruppe 2: Felles forståelse av saken. 
Gruppe 1: Felles forståelse. 
Gruppe 4: Felles forståelse. 

Servicekonferansen 2020 godkjenner alle rapportene. 

 

Servicekonferansen godkjenner regnskapet for 2019. 
 



Gruppe 3: Gruppen rakk ikke å se på oppgave 5, men opplever ved denne gjennomgangen å ha fått 
hjelp av de tre andre arbeidsgruppene. 
Kjersti TK: Vil at man skal legge merke til at kapittel 1 blir annerledes enn man er vant til, kapittel 11 
er også diskutabelt. Ber om at man i oppgaven går inn og ser på hva kapitlene innebærer. 
Ingen flere spørsmål eller kommentarer til saken. 
 
Møteleder Julianne informerer om lunsjpausetider og arbeidsflyt før arbeidsgruppene igjen samles 
til felles gjennomgang. 

Felles oppsummering og avstemning som vil gi føringer for Tjenesterådets arbeid det kommende 
året. 
Sak 2 Oversettelse av boka Anonyme Alkoholikere 
Gruppe 1: Full enighet om vedtaksforslaget. Påpeker at kontinuitet er viktig for å få til et godt arbeid. 
Revidert hoveddel, konsekvent bruk av ord/begreper og korrekt språk. Det blir kostnader ved 
oversettelse, noe vi må ta høyde for. Oversettelsen er et ønske fra fellesskapet, og det er viktig at vi 
husker dette. At sideantallet skal stemme med den amerikanske er en fin ambisjon, kunne vært fint 
om det lot seg gjennomføre. Ikke vente for lenge og arbeide for langsomt, språket vårt endrer seg 
kontinuerlig. 
Gruppe 2: Stor enighet om vedtaksforslaget. 
Gruppe 3: Slutter seg til vedtaket. En fin sak, ved at man oversetter selv, fellesskapet har blitt hørt. 
En kommentar i gruppa var å kanskje vente på den nye amerikanske, men da tar det kanskje for lang 
tid. 
Gruppe 4: Gode samtaler rundt saken, hatt Anders i gruppa som ga et godt perspektiv på historikken 
til oversettelsene av boka i Norge. Kontinuitet er viktig, samt konsekvent språk gjennom boka for å 
sikre felles forståelse. En kontrollkomité bør opprettes, et forum for å komme med innsigelser, at 
oversettelsene etterprøves på en god måte. Å legge for mange føringer kan være til hinder for 
komiteen, men at det fines et fora hvor man sikrer at dette blir så bra som mulig. Nevner det med 
sideantall, er dette vedtatt? Teksten bør presiseres i vedtaksforslaget, denne kan i dag tolkes i ulike 
retninger. Justere teksten til: "Servicekonferansen slutter seg til Tjenesterådets forslag om ny 
oversettelse av boka Anonyme Alkoholikere til og med kapittel 11 med relevante forord og tillegg." 

Morten (SK): Oversettelsen vil ta lengre tid enn den sittende litteraturkomiteen, men det kan lages 
en underkomité. Stiller seg tvilende til å underlegge oversettelsen ekstern revisjon. Å la 
Litteraturkomiteen jobbe med dette er snakk om et tillitsmandat. Dette er ingen omskrivning, man 
skal oversette. Det kan være greit å unngå for mye flikking, for å sørge for et konsistent gjennomført 
arbeid når vi skal gi ut boka på ny, å la komitéen arbeide under den tillit den er gitt. 
Kjersti (DR Oslo): Kanskje litt pirking, men kan vi i saken føye til "Servicekonferansen slutter seg til 
Tjenesterådets forslag om at Litteraturkomiteen lager en ny oversettelse av boka Anonyme 
Alkoholikere til og med kapittel 11 med relevante forord og tillegg." 
Per Jarle (DR Nord-Trøndelag): Dette er et forslag om ny oversettelse, vil presisere det. I forslaget 
ligger det Kjersti tar opp, at det ligger i kortene at Tjenesterådet gir fullmakt til Litteraturkomiteen å 
ta denne jobben. Har innvendinger til Morten, angående bruk av annen faglig/språklig revisjon, språk 
og innhold henger sammen, det må etterprøves hvorvidt boka på en god måte gjengir vårt innhold, 
både åndelig og ideologisk. 
Espen (Boks 205): Vi har erfaring i AA med at å få frem bredden gjennom flere ulike perspektiver, det 
gir bedre grunnlag for å få bedre resultater. Vi trenger ikke kontroll, men kanskje en idébank? Vi har 
mange som leser Storboka, man kan gi innspill til komitéen. Våre medlemmer kan ha merket seg ting 
i Storboka som de kan tipse om. Dette kan gi innspill til arbeidet med en ny oversettelse, i forkant av 
arbeidet fremfor en kontrollfunksjon i etterkant. 
Odd Einar (TR): Stemmer vi over dette forslaget, eller skal vi stemme over det reviderte forslaget? 
Kjersti (TR): Jeg tenker at hensikten er å få opp sakene, forslaget er ikke endret, det er gjort mer 
presist. Ser ikke problemstillingen Odd Einar tar opp. 



Kjersti (DR Oslo): samme som Kjersti (TR), ser ingen grunn til at vi må endre grunnlaget. 
 
30 stemmer ja. 

 
 

Sak 5. Ny utforming av håndbok for AA i Norge. 
Gruppe 1: Enig. Muligens droppe punkt 11 om Tjenestekomiteer? Kanskje sette strek etter kapittel 
9? Gruppa snakket endel rundt hva en tjenestekomité er?  
Kjersti (TR): Tjenestekomiteer er en samlebetegnelse for lokale strukturer for SI-arbeid, for eksempel 
klinikktjeneste, fengselstjeneste, intergrupper og lignende. Punkt 10 er tatt med fordi Tjenesterådet 
har ansvar for Landsmøtet og Høstseminaret. 
 

Kjersti (DR Oslo): Det er foreslått fra en gruppe at man skal beskrive konferansestrukturen, og så vil 
punkt  10 og 11 komme inn under tjenestestrukturen, treff og seminarer kunne komme utenfor selve 
punktlisten som omhandler strukturen. Det er forvirring rundt punkt 11. 
Kjersti (DR Oslo): Sånn forslaget er presentert for gruppene i distriktet mitt, fremstår forslaget som at 
det ikke er endring i ordlyden i de forskjellige kapitler, det er en endring i rammeverk/rekkefølge. 
Kjersti (TR): Ikke alle steder har intergruppe, dermed prøver punkt 11 å dekke lokale behov/begreper 
gjennom ordet 'tjenestestruktur'.  
Gruppe 2: Enige. Viktig og riktig å gjøre denne oppdateringen, med ny struktur på håndboka. Flott 
om vi kunne få med funksjonsbeskrivelse og forkortelser. Synes det er viktig å ha med en mal for 
gjennomføring av valg både personvalg og annet i alle ledd i strukturen, slik at alle gjør det likt. 
Punkt 11 Tjenestekomiteer byttes ut med ordet 'tjenestestruktur' for å unngå forvirring. 
Gruppe 3: Ja til vedtak. Spørsmål, etter punkt 9, ligger ikke punkt 10 og 11 utenfor 
konferansestrukturen? 
Gruppe 4: Ja til vedtak. Flott å få en endring, og en rød tråd. Ønsker arbeidet velkommen. Tok en titt 
på den amerikanske variant, en stor grad av likhet. Hva er 'indeks', er det stikkordsregister? 
Tidsperspektivet på arbeidet? Hvordan legges dette frem for oss i forhold til fremdrift? Bakgrunn for 
spørsmålene er mange og hyppige endringer, det er reaksjoner på at dette virker litt forvirrende. 
Kjersti (TR): Stikkordsregister, kanskje kalle det det for indeks isteden. Vi har begynt 
oversettelsesarbeidet, og dette vil ta 1 til 2 år antagelig, det ligger mye i den gamle håndboka som 
overføres til den nye, og så skal vi blant annet utdype mer rundt gruppa og grupperepresentanten.  
Vi har hatt mange endringer, og nå er boka dermed litt inkonsistent i forhold til det som står der. 
Dette vil vi rydde opp i og så legges det frem til Servicekonferansen når arbeidet er ferdig. 
 
Odd Einar (TR): De faste komitéene under Tjenesterådet, skal de ha et eget kapittel/punkt, eller skal 
de være under punktet Tjenesterådet? 
Kjersti (TR): Ja, de skal inn under Tjenesterådkapittelet. Tjenestrukturen er en del av 
konferansestrukturen, men de lokale behovene varierer på tvers av distrikter og regioner. 
Intergruppebegrepet er en egen struktur uavhengig av hovedstrukturen, så dette er vanskelig. Vi 
ønsker å forklare hva tjenestrukturen er innenfor konferansestrukturen. 
Morten (SK): Hva med 'Tjenestekomiteer, herunder intergrupper'? 

Servicekonferansen godkjenner dermed vedtaket med følgende ordlyd: 
"Servicekonferansen slutter seg til Tjenesterådets forslag om ny 
oversettelse av boka Anonyme Alkoholikere til og med kapittel 11 med 
relevante forord og tillegg." 

 



Kjersti (TR): 'Tjenestestrukturer' som hovedbegrep. 
Kristine (TR): Jeg tror det er lurt at ordet Tjenestekomité er under Tjenesterådet, at vi ikke bruker 
dette begrepet løst, det skaper forvirring. 
Per Jarle (DR Nord-Trøndelag): Aktualiserer det Kjersti (DR Oslo) tar opp, er forslaget vi vedtar 
rammestrukturen, og ikke nødvendigvis de språklige formuleringene? Eller vil det gå på 
håndboksendringer som må behandles som en egen sak?  
Morten (SK): Her blir det en avveining mellom hva som er dyptgripende eller overfladiske endring. 
Enkelte endringer kan vi gjøre i konferansemøtet for å unngå at saker skal flikkes på år etter år. Er det 
en dyptgripende endringer det som er foreslått? 
Espen (Boks 205): Hensikten med ny utforming av Håndboka er vel å klargjøre hva som er 
konferansestrukturen, vi ønsker arbeidet velkommen. Forslaget går et langt skritt på veien for å 
skape økt forståelse, men skyter seg selv i foten ved å ha med punkter som ikke er en del av 
strukturen. Er Intergruppe en del av konferansestukturen? Hva med å flytte punkt 10 og 11 ned 
under vedlegg? 
Kjersti (DR Oslo): Tjenestestrukturen kan ikke skilles fra konferansestrukturen. Debatten om hva som 
er hva er kanskje for drøy å ta nå? 
Morten (SK): Synes vi problematiserer begrepet 'tjenestestruktur', det beveger seg på tvers innenfor 
rammen av konferansestrukturen. Tjenestestrukturen er innenfor rammen av dette. Jeg er enig med 
Espen om å flytte disse to punktene ned under vedlegg. 
Inger (DR Rogaland): I forhold til Intergruppe - vi har da presisert dette i håndboka, trodde vi hadde 
fått bort forvirringen rundt intergruppebegrepet?  
Kristine (TR): Espens forslag er bra. Landsmøte under vedlegg. På punkt 11 kan vi putte inn ordene 
'på lokalt og regionalt nivå'. 
Kjersti (TR): Sitter og tenker på tjenestestruktur, ambivalent til å blande dette med begrepet 
intergrupper, det kan skape forvirring. Tjenestestruktur handler om de tjenestene vi gjør for 
alkoholikere og hverandre. I punktet om Distriktene står alle disse lokale tjenestene allerede nevnt. 
Flott hvis vi får lov til å tenke litt på det når vi skal jobbe videre med det, så tror jeg kanskje at vi ser 
hvor det skal være. Enig i at punktet 'Landsmøtet' bør ned på vedlegg.  
Trond (DR Oslo): Er for forslaget med rettelsene som er foreslått. 
Heidi (DR Sør-Trøndelag): Intergruppe ble så vidt jeg husker tatt bort fordi det kanskje bare er i sør 
man opererer med det, mens vi i resten av landet bruker distriktsmøte. Kan man sette skråstrek? Det 
blir mye å holde styr på. Jeg er ikke vant med begrepet intergruppe, synes det er bedre med 
distriktsmøter. 
Morten (SK): Hva vi mener med Intergruppe er vedtatt av Servicekonferansen. Blander vi dette 
sammen med distrikt igjen, er vi på ville veier. Vi har en konferansegodkjent beslutning om hva en 
intergruppe er. 
Heidi (DR Sør-Trøndelag): Ok, det var lokalt at vi ikke har intergruppe. Jeg har misforstått litt, det blir 
kanskje feil å blande begrepene intergruppe og distrikt. 
Ståle (DR Oslo): jeg tenker at punkt 10 som vedlegg er bra. Synes det er skummelt å blande 
begrepene distriktsmøte og intergruppe. Intergruppe skal beskrives separat. Tjenestestruktur er et 
bra ord, intergruppe kan være et punkt under det. 
Kjersti (DR Oslo): Enig med Ståle. La oss sette punkt 10 under vedlegg, og kalle punktet om 
tjenestestruktur 'Tjenestestrukturer herunder intergruppe' og gi tillit til de som jobber med. 
Odd Einar (TR): Jeg vil dele min oppvåkning på konferanse- og tjenestestruktur - 
konferansestrukturen er felles for Norge, tjeneste er ulikt rundt omkring. Når USA snakker om 
'service' og 'general service' så er det to ulike ting. Intergruppa er samarbeidsforum mellom to eller 
flere grupper om en bestemt sak. Sett intergruppa under vedlegg. 
Morten (SK): Sett punkt 10 og 11 under vedlegg. Jeg synes ikke at vi skal ha intergruppe som et eget 
punkt, intergruppe og tjenestestruktur er det samme. 
Mona (DR Asker og Bærum): Det Ståle sa, legg intergruppa som et kulepunkt under Tjenestestruktur, 
er det flere man kan legge dem under som kulepunkter? 
Kjersti (TR): Forståelsen for hva en intergruppe er har hatt litt ulike definisjoner. Jeg tenker at 



'Tjenestestruktur herunder intergrupper', setter dette i sammenheng, det er en tjenestestruktur. 
Kjersti (DR Oslo): Det går an å skrive 'Tjenestestrukturer, kulepunkter for 'Intergruppe', 
'Fengselskomité', etc hvis man trenger flere kulepunkter. 
Morten (SK): Nå forvansker vi dette, personlig har jeg ikke forhold til at ordet intergruppe skal være 
med, men i fellesskapet kan vi ta med dette ordet så lenge vi er enige om hva som ligger i begrepet.  
Anders (TR): Det vi snakker om er samarbeidskomitéer, behøver vi å bruke ordet 'struktur'? 
Samarbeidskomitéer og intergrupper?  Og ha tillit til Tjenesterådets arbeid med dette videre? 
 
Konferansen sier seg enige i følgende endringer i rammeverk for Håndboka før avstemning: 
'Punkt 11 Tjenestestrukturer' flyttes og omskrives til 'Punkt 10 Tjenestestrukturer herunder 
intergrupper'. 
'Punkt 10 Landsmøtet' flyttes ned under vedlegg. 
'Indeks' endres til 'Stikkordregister' 
 
30 stemmer ja. 

  

Presentasjon og godkjennelse av budsjett 2020  
Morten: Har dere innsigelser eller spørsmål til budsjettet eller postene? Vil være avvikende fra 
vanlige år da dette året er spesielt. Vil bruke anledningen her til å si noe om selvhjelpen. Grupper og 
enkeltindivider tok behovet for selvhjelpsmidler på alvor når vi ikke lenger kunne holde fysiske møter 
i mars og april, der så vi en økning i forhold til samme periode i fjor. Vil nevne at inntektene for mai 
ikke ser så oppløftende ut, og vil be grupper og distrikter om å opprettholde bevisstheten om 
behovet for selvhjelp videre dette året. 
Per Jarle (DR Nord-Trøndelag): Spørsmål angående Tjenesterådet og hvordan de erfarer å møtes på 
nett, vil de fortsette med dette fremover og spare litt penger på reisebudsjettet? 
Siv (TR): Hva betyr bursjettpunktet 'Årsavgift lotteri og stifttilsynet'? 
Morten (SK): Vi er en stiftelse, dette er en avgift for stiftelser. 
Kjersti (TR): Svar til Per Jarle - vi har ikke snakket om hvordan vi skal møtes fremover, det er positive 
og negative sider ved å møtes på nett. Men vi skal ta inn i en vurdering hvor mye skal vi møtes 
digitalt kontra fysisk. 

 

Valg av hovedtema for Servicekonferansen 2021  
Forslag: 
1 - Grupperepresentanten - felleskapets grunnlag til enhet 
2 - Hvordan lever vi med og i tradisjonene? 
3 - På hvilken måte kan vår arv 'gjenreisning, enhet og tjeneste' gjøres mer kjent i samfunnet uten å 
bryte 12 trad? 

Servicekonferansen godkjenner dermed vedtaket med følgende justeringer 
av rammeverk: 'Punkt 11 Tjenestestrukturer' flyttes og omskrives til 'Punkt 
10 Tjenestestrukturer herunder intergrupper'. 
'Punkt 10 Landsmøtet' flyttes ned under vedlegg. 
'Indeks' endres til 'Stikkordregister'. 

 

Servicekonferansen godkjenner budsjettet for 2020. 

 



4 - AAs omvendte trekant 
5 - Synlig, tilgjengelig og anonym 
6 - Hvordan skal AA i Norge styrke sin bevisste kontakt med gud slik vi selv oppfatter ham? 
 
 
Sveinung (DR Buskerud): Hadde ingen forslag men liker forslag nr. 1.  
Siv (TR): Synes nr. 6 var bra, det oppstår et problem for mange når vi kommer til temaet om en 
sterkere kraft. Kunne vært fint med mer fokus på dette. Jeg opplever mange steder at vi er redde for 
å snakke om gud og en sterkere kraft, det er synd fordi dette er et åndelig program. 
Anders (TR): Forslag nr. 1 er bra, men kan man si 'Grupperepresentanten - en nøkkel til enhet'? Har 
også sans for forslag nr. 6, og jeg vil be konferansen tenke nøyere over dette. Det er en høyere makt 
som skal løse problemet vårt, det er et relevant tema. 
Morten (SK): Det er viktig når vi skal vurdere dette og tenke på forskjellen på hva som kan være et 
godt seminartema kontra et konferansetema. Kanskje det er lurt at konferansetemaet er mer en 
betraktning enn et spørsmål? 
Espen (Boks 205): Mange gode forslag, synes nr. 6 er spennende. Det kan være et tema å jobbe med 
gjennom året. Det første forslaget er likevel en god oppfølging til temaet i fjor, og jeg støtter Anders 
sitt forslag til ordlydsendring. 
Kjersti (TR): Anders sa noe bra, god justering å si 'Grupperepresentanten – en nøkkel til enhet'.  
Kjersti (DR Oslo): Jeg ser at forslag nr. 3 og 5 er ganske like, hva med å slå disse sammen til ett 
forslag? Temaet i år handler om å bevare arven, temaet for neste år kan handle om å forvalte arven? 
Kristine (TR): Jeg er mot for lange formuleringer, bak gjerne 3 og 5 sammen, men gjør det lett å forstå 
og engasjerende for gruppene. 
Morten (SK): Synlig, tilgjengelig og anonym - Gjenreisning, enhet og tjeneste. 
Tom (DR Hordaland): Forslag nr. 1 skjønner vi alle, det snakket vi om i fjor, samme forslag var jo oppe 
da.  
Morten (SK): Hva med å bruke bestemt form '-nøkkelen til enhet i AA? 
Kjersti (TR): Ja, enig. 
Anders (TR): Uenig i bestemt form, en annen sentral posisjon er jo distriktsrepresentanten. Det er jo 
flere enn en nøkkel i strukturen. 
Morten (SK): Enig. 
Kjersti (TR): Det handler litt om at grupperepresentanten er kommunikasjonsleddet mellom 
gruppene og resten av strukturen. Stopper det der så stopper det alle andre steder, heller mot å 
bruke bestemt form. 
 
Stemme: 
5 forslag, forslag 3 og 5 slått sammen til 'Synlig, tilgjengelig og anonym - Gjenreisning, enhet og 
tjeneste' og forslag 1 omskrevet til 'Grupperepresentanten - nøkkelen til enhet'. 
1: 21 
2: 0 
3: 1 
4: 7 
5: 2 
En stemme for mye, men over 2/3 flertall for et av forslagene. Dermed stemmes det igjen, denne 
gangen over de to forslagene med flest stemmer. 
 
1: 23 
4: 9 
Det er fortsatt for mange stemmer, dermed er avklaringen av stemmeberettigede upresis. 
Konferansen bruker her litt tid på å finne ut av hva stemmeoverfloden skyldes. Det viser seg at to 
uten avklart stemmeberettigelse har stemt, dermed feil utgangspunkt i forhold til 
stemmeberettigede. 



 
Yngvar (TR): Må forlate møtet, men takker for seg og takker for deltakelsen. 
Jens (DR Østfold syd): Må også forlate møtet tidlig. Takker for seg. 
Morten (SK): Dette lærer vi av, dårlig avklaring. 
Kjersti (TR): Kan konferansen godkjenne resultatet, selv om det ble rot med de stemmeberettigede? 

 

Godkjenning av nytt Tjenesterådsmedlem fra region Nord.  
Morten (SK): Tjenesterådet har mottatt 2 søknader og Tjenesterådet presenterer sitt valg på 
konferansen. Vedkommende sitter i dag som distriktsrepresentant. Den nye representanten for 
region Nord er Tone fra Tromsø, hun tar over etter Merete. 
Tone (DR Troms): Takk for tilliten! Jeg har vært 18 år i AA, nå er tiden inne for å søke meg inn i 
Tjenesterådet. Jeg har vært på møter i flere land, nå kjenner jeg meg moden for å gjøre å jobbe for 
AA som jeg er så glad i og har fått så mye hjelp av, før jeg blir for gammel. Takk! 

 

 

 
Informasjon om kommende landsmøter.  
Region Sør har ansvaret for Landsmøtet i 2021. 
Anders (TR): Jeg vet ikke om det er så mye å si, vi lagde et opplegg for i 2020, som bare er utsatt til 
2021.  
Morten (SK): har pratet med arrangementskomitéen i Tønsberg, og de er villige til å ta med planlagt 
opplegg inn i 2021, på samme sted. Sittende arrangementskomité er villig til å gjennomføre 
arrangementet i -21 med samme tema som planlagt for -20. 
Da gjenstår å nevne region Øst sin tur til å arrangere Landsmøtet i 2022.  
Kjersti (TR): Ser på det vi ble enige om i fjor, region Øst påtar seg ansvaret, tidspunkt legges til siste 
helgen i mai, som er et forslag som er bestemt. Vi holder på tidspunktet, har god tid til å planlegge og 
kommer med mer info senere. 
 
 
Valg av møteleder for Servicekonferansen 2021  
Kjersti (DR Oslo) eller Ståle (DR Oslo) villige til å stille som kandidater. 

 

Konferansen godkjenner valgresultatet med 28 gjenværende 
stemmeberettigede som stemmer. 

Neste konferanseårs tema er dermed 
'Grupperepresentanten - nøkkelen til enhet i AA.' 

 

Servicekonferansen godkjenner Tjenesterådets valg av Tone som nytt 
Tjenesterådsmedlem fra region Nord. 

 

Servicekonferansen velger Ståle som møteleder for 2021. 

 



Spørsmål, kommentarer og avslutning  
Espen (Boks 205): Jeg føler meg forpliktet til å gjenta det jeg sa i egen gruppe. Som redaktør i Boks 
205 er det en vanskelig oppgave å få inn innlegg, og jeg oppfordrer distriktsrepresentantene til å 
videreformidle til gruppene at det bare er å skrive og sende inn ting til boksen. 
Mona (DR Asker og Bærum): Lurte på sakene som ikke er drøftet, blir de overført til neste år? 
Morten(SK): De blir overført. 
Siv (TR): Høstseminaret, når får vi vite om det blir noe av og hvordan forbereder vi oss? 
Morten (SK): Jeg har ikke snakket med hotellet på Hamar, men vi avklarer før sommerferien om det 
blir noe av. Tjenesterådet tar stilling til dette. Vi kan pådra oss kostnader til et arrangement som ikke 
blir som vi er vant til. 
Siv (TR): Jeg tenker at det usikkert nå, vi kan vel la det utgå som med landsmøtet tenker jeg. 
Morten (SK): Tjenesterådet har et digitalt møte før sommeren der vi drøfter denne saken spesifikt. 
Ståle (DR Oslo): Synes denne digitale Servicekonferansen har fungert bra etter forholdene, bra at vi 
har fått gjennomført dette på Zoom, kunne kanskje ha klart et par saker til? Vi lærer av dette. Takk 
for å ha blitt gitt tillit som møteleder neste år. Håper Tjenesterådet ser seg i stand til å gjennomføre 
Høstseminaret, så lenge det er i tråd med anbefalinger helsemessig. 
Olav (DR Møre og Romsdal): Det er 14 dager til det kommer nye retningslinjer, melder meg gjerne til 
å lage en avtale med hotellet, da jeg arbeider i lignende bransje og kan lage gode avtaler som også 
sikrer økonomien ved en eventuell avlysning. 
Trond (DR Oslo): Landsmøtet beholder 'Arven vår' som tema. Ligger vi dermed alltid et år på 
etterskudd med temaer, eller skal vi ha to temaer på et landsmøte? 
Kristine (TR): Kan ikke si noe om dette, må drøftes i Tjenesterådet. 
Tom (DR Hordaland): Lurer på saker til Servicekonferansen neste år, vi har igjen 4 saker i år. Siden vi 
må forskyve flere saker fra i år til neste år, skal vi fortsette å levere forslag til nye saker gjennom 
strukturen?  
Kjersti (TR): Det er viktig at felleskapet er engasjert og kommer med saker. Sakene i år ser 
gjentagende ut, men det er viktig å få en avgjørelse for å kunne gå videre. Sakene skal behandles på 
flere nivåer, for å sikre at sakene er av nasjonal betydning. 
Sveinung (DR Buskerud): Vi har en sak fra distrikt 14 som jeg skal prøve å løfte fram, nemlig arbeidet i 
telefonkomiteen. Vi føler at vi går rundt og holder på en hemmelighet, kan Servicekonferansen bidra 
til å spre kjennskap til arbeidet så er det fint. 
Kristine (TR): Som en kommentar til det Sveinung sier, så er det veldig viktig at referatene fra 
Tjenesterådet blir sendt ut, mange saker bruker tid for å finne nye løsninger. Grupper og medlemmer  
har mulighet til å få mye informasjon via å dele og lese referater. 
Sveinung (DR Buskerud): Kan vi få et seminar som telefonkomiteen har bare for seg selv her på 
Østlandet? 
Odd Einar (TR): Gjelder det betjening av landsdekkende telefon? På det neste møtet vi skal ha i 
Tjenesterådet vil opplæringsprogrammet for telefonen bli presentert for Tjenesterådet, vi skal så 
prøvekjøre opplæringen på et dagseminar for å hente erfaring. Tanken er deretter å opplære region 
for region. 
 
Avslutning av servicekonferansen 
Avtroppende takker for seg: Kjersti (DR Oslo), Heidi (DR Sør-Trøndelag), Inger (DR Rogaland), Erik (DR 
Oppland), Ståle (DR Oslo), Tone (DR Troms), Marit (DR Vest-Agder), Merete (Tjenesterådet). 
 
Kristine (TR) avslutter konferansen. 
Takker alle deltagende for fantastisk innsats. Avslutter med ansvarlighetserklæringen.  

 


