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STIFTELSEN 

ANONYME ALKOHOLIKERE I NORGE 

Referat AAs 46. Servicekonferanse 2021 

«Grupperepresentanten – nøkkelen til enhet i AA» 
 

Morten fra Servicekontoret informerer om den tekniske/praktiske gjennomføringen på Zoom. 
 
Kristine fra Tjenesterådet innleder og ønsker oss velkommen til den 46. Servicekonferansen og 
introduserer Ståle som møteleder.  
 
Kjersti fra Tjenesterådet snakker litt om konferansens tema ‘Grupperepresentanten – nøkkelen 
til enhet i AA’. 
 
Yngvar fra Tjenesterådet leser De tolv tradisjoner og Espen fra Boks 205 leser De tolv begreper. 
 
Ståle møteleder informerer om praktisk gjennomføring av temavalg for neste års 
Servicekonferanse og valg av møteleder for neste års Servicekonferanse.  
 

Alle deltakere presenterer seg.  
 

Avklaring av stemmeberettigede.  
Det skal være minst dobbelt så mange stemmeberettigede DR’er som andre stemmeberettigede. 
Representanter fra distrikt 15 og 18 har ikke møtt. Det er dermed 18 distriktsrepresentanter til 
stede. Representant fra distrikt 6 må gå kl. 12 og representant fra distrikt 5 må gå kl. 14. Dermed 
16 stemmeberettigete distriktsrepresentanter. 
8 berettigede i Tjenesterådet (Tone ikke til stede og Randi må gå tidligere) 
2 berettigede utover dette, Morten fra Servicekontoret og Espen fra Boks 205. 
Yngvar fra Tjenesterådet trekker seg fra stemmerett, det samme gjør Espen fra Boks 205. 
Dermed gjenstår: 
16 stemmeberettigede distriktsrepresentanter 
8 stemmeberettigede fra Tjenesterådet og Servicekontoret. 
24 stemmeberettigede totalt. 

 
Valg av justeringspersoner. 
Jens fra distrikt 19 og Knut fra distrikt 21 melder seg til tjeneste. Godkjennes av 
Servicekonferansen. 
 

Rapporter 2020, spørsmål og godkjennelse. 
Tjenesterådet 
Kristine fra Tjenesterådet informerer litt om Tjenesterådet, Tone har trukket seg fra 
Tjenesterådet, vara er Terje Petter Olsen.  
Finans: Går inn på dette i regnskapsgjennomgang senere. 
Tjeneste: Kristine og Kjersti fra Tjenesterådet gjengir hovedtrekk fra rapporten. 
Litteratur: Anders fra Tjenesterådet gjengir hovedtrekk i rapporten. 
Samarbeid og Informasjon: Viser til rapport. 
Intern Kommunikasjon: Odd Einar fra Tjenesterådet gjengir hovedtrekk fra rapporten. 
 



 

Nordisk delegat 
Tjenesten ligger nede, dermed ingen nyheter. 
 
Verdensdelegatene 
Terje og Kristine fra Tjenesterådet er internasjonale delegater, Kristine forteller rundt hovedtrekk 
fra rapporten. 
 
Redaktør i Boks 205 
Espen refererer i korte trekk til rapporten. Oppfordrer distriktsrepresentantene til å spre ordet 
om at man både kan abonnere på og skrive i Boks 205. 
 
Servicekontoret 
Morten fra Servicekontoret viser til rapport og snakker litt rundt året som har gått med 
hovedfokus på bok- og brosjyrearbeid og utgivelser. Informerer videre om appen Meeting Guide, 
som er et godt møtesøk i tillegg til møtesøket på nettsidene til Anonyme Alkoholikere. 
Glad for at folk henvender seg til Servicekontoret via telefon og muligheten til å kunne delta på 
møter i hele landet via Zoom, opplever ikke å sitte alene på kontoret, men føler seg som en del 
av et felleskap. 
 
Distriktsrepresentantenes årsrapporter 
Distrikt 1 Finnmark: Ingen representant. 
Distrikt 2 Troms: Ingen representant. 
Distrikt 3 Nordland, Stefan: Har ikke kontakt med alle gruppene i distriktet, har ikke fått svar på 
alle henvendelser ut til gruppene. Når korona er over skal han prøve å ta en runde rundt på 
møter selv om det er snakk om store avstander. 
Distrikt 4 Nord-Trøndelag, Per Jarle: Supplerer rapporten med at det har vært godt tilsig av 
nykommere, antagelig på grunn av både gruppesammenslåing og korona, og i distriktet har det 
vært flere sosiale sammenkomster utenfor møtene.  
Distrikt 5 Sør-Trøndelag, Sverre og Gry: Viser til rapporten.  
Distrikt 6 Møre og Romsdal, Olav: I tillegg til rapport forteller han om vekst, og om at grupper har 
startet med gruppesamvittighetsmøter.  
Distrikt 7 Sogn og Fjordane: Ingen representant. 
Distrikt 8 Hordaland, Tom: Snakker kort rundt innhold i rapporten. Savner kontakt med distrikt 7 
og 9. 
Distrikt 9 Haugesund og omegn: Ingen representant. 
Distrikt 10 Rogaland, Per Martin: Snakker kort rundt innhold i rapporten. 
Distrikt 11 Vest-Agder, Jan Arvid: Viser til rapport, nevner i tillegg at de håper å få fart i 
fengselstjenesten i Mandal Fengsel fra høsten av. 
Distrikt 12 Telemark og Aust-Agder, Ivar: Fått inn mer info etter at rapport ble skrevet, denne 
infoen gir indikasjoner på at det er en liten medlemsvekst i distriktet. 
Distrikt 13 Vestfold, Marit: Opprettet digitalt møte, men det har vært lav oppslutning. Opplever 
det litt vanskelig å få samlet fellesskapet og å få inn info fra gruppene i koronaperioden. 
Distrikt 14 Buskerud, Sveinung: Snakker kort rundt innhold i rapporten. De har diskutert mulighet 
for å kjøre hybridmøter etter korona – en kombinasjon av fysisk møte og zoom-møte. Snakker 
om behovet for å få spredd større kunnskap om strukturen i AA til gruppene i distriktet. Nevnte 
at de har mistet kontakt med behandlingssteder. 
Distrikt 15 Hedmark: Distriktsrepresentant ikke til stede. 
Distrikt 16 Oppland, Ketil: Viser til rapport. Usikker på om Fagernes AA er i drift, har ikke fått 
respons fra dem. 
Distrikt 17 Akershus Romerike, Janne: Snakker rundt innhold i rapport, og forteller at mange i 



 

distriktet har opprettet og brukt ulike digitale møtepunkter for å holde kontakt og holde møter. 
Medlemsvekst. 
Distrikt 18 Follo og Askim: Distriktsrepresentant ikke til stede. 
Distrikt 19 Østfold, Jens: Snakker rundt innhold i rapporten.  
Distrikt 20 Asker og Bærum, Mona: Viser til innhold i rapport. Snakker om gode erfaringer med å 
etablere egne mailadresser til gruppene, noe som gjør kommunikasjon ryddigere. 
Distrikt 21 Oslo, Trond, Vidar og Knut: Viser til og snakker rundt innholdet i rapporten. Snakker 
utover dette positivt om etablering av mailadresser til grupper, som nå ser ut til å fungere greit i 
Oslo. Nevner på tampen vansker med kommunikasjon med de fremmedspråklige gruppene, en 
islandsk gruppe har blitt nedlagt uten at noen har fått beskjed om dette. 
 

Presentasjon av regnskap og revisjon 2020. Godkjennelse. 
Morten fra Servicekontoret går gjennom regnskapet og revisjon for 2020. Lavere salg av stort 
sett alle produkter i 2020. Selvhjelpsmidlene er derimot tilnærmet like i 2020 som i 2019, til tross 
for at dette året har vært veldig annerledes, noe Morten synes er flott, det vitner om at vi har en 
bevissthet om at vi er en del av et fellesskap. Ber distriktsrepresentantene ta med både 
informasjon om og takknemlighet for dette tilbake til gruppene. Kostnader i forbindelse med 
Servicekonferansen har gått betraktelig ned grunnet gjennomføring på Zoom. Det koster litt å ha 
komitéer, men disse kostnadene har også gått ned grunnet møtemuligheter på Zoom. Dermed 
foreligger et overskudd på om lag 160 000 for 2020. 
Sveinung, DR14: Hva er inntektsbeløpet totalt i 2020? 
Morten SK: 1.760.000 kr 
Espen Boks 205: Vil vi spare 15000 på å sende sakspapirer digitalt fremfor å trykke dem fysisk? 
Morten SK: Vi kan spare inn disse pengene, men det er to ting som taler mot det. Det kan være 
vanskeligere å sikre at alle får dette digitalt av flere grunner, og dokumentene inneholder også 
konfidensiell info vi ikke ønsker på avveie.  
Sveinung DR14: Henter gruppene posten sin? 
Morten SK: Nei, vi får mange brev i retur.  
 
Ingen flere kommentarer og spørsmål. 

 

Arbeid med saker til Servicekonferansen 2021 
Ståle gjennomgår praktisk/teknisk løsning i forbindelse med gjennomgang og stemmegivning for 
sakene. Gruppeinndeling er som følger (med dem som er til stede): 
 
Gruppe 1: Gry, Ketil, Sveinung, Kristine, Yngvar og Siv 
Gruppe 2: Janne, Stefan, Tom Christian, Knut, Jens, Kjersti, Shahram og Tone 
Gruppe 3: Marit, Sverre, Per Martin, Mona, Trond, Terje Petter, Espen, Randi 
Gruppe 4: Jan Arvid, Ivar, Vidar, Per Jarle, Odd Einar, Anders 

Saker til AAs 46. Servicekonferanse 2021 

Sak 1 – Telemark og Aust-Agder blir egne distrikt. 
Gruppe 1 Sveinung: Ja for forslaget. 

Gruppe 2 Tom: Ja til forslaget, men et spørsmål. Hva blir nummerrekkefølgen? Får alle beholde 

sitt nummer?  

Servicekonferansen godkjenner årsregnskap og revisjon for 2020. 



 

Gruppe 3 Trond: Enige. Ønsker å lufte tanken om hvor små kan distriktene bli før det blir for få 

grupper i hvert distrikt? Det står i forslaget at de har fått positive reaksjoner i distriktet. Hva 

menes med dette? 

Gruppe 4 Per Jarle: Enig. Intet å tilføye. 

 

Morten SK: Svar til gruppe 2. Det ligger noen mulige endringsmuligheter i fremtiden, mulig det er 

lurt å gå bort fra nummerrekkefølge og holde oss til navn? 

Ivar DR12: Svar til gruppe 3. Alle som jeg har fått kontakt med for å belyse dette, har gitt positive 

tilbakemeldinger. Som de fleste vet er det ikke alltid man får respons fra alle grupper man 

forsøker å opprette kontakt med. 

 

Avstemning:  

24 (alle) stemmeberettigede sier ja til endring.  

 

 

 

 

Sak 2 – Ny praksis for gjennomføring av Landsmøtet. 

Gruppe 1 Sveinung: Vi var like mange for som mot saken. Dermed er vi delt.  

Gruppe 2 Tom: Brukte litt tid på diskusjon, de fleste er mot, noen er for. Det var diskusjon om 

kostnader, og nytteverdien av det å få gjøre tjeneste rundt om og treffe og se folk. Vil deltakelsen 

på landsmøtet bli større om det er på fast sted? Konklusjonen er uansett at de fleste i gruppen 

her er mot å ha et fast sted. 

Gruppe 3 Trond: Flertall for nei til forslaget, et par var for og noen er usikre. Er dette noe som 

kan tas opp senere? Hva mener man med ‘det sentrale Østland’? 

Gruppe 4 Per Jarle: Mot forslaget. Viser til hvorvidt det er Servicekonferansen eller Tjenesterådet 

som avgjør hvor landsmøtet skal være. De som jobber med håndboksendringer må se på denne 

saken. 

 

Kommentarer: 

Morten SK: Landsmøtet er eldre enn Servicekonferansen (som kom i gang i -75) og ble i starten 

antagelig brukt mer som en konferanseaktig møteplass enn den er nå. Landsmøtet er egentlig 

ikke en del av konferansestrukturen. Landsmøtet er det fysiske fellesskapet som feirer seg selv og 

treffes sosialt en gang i året.  

 

Stefan DR3: Har dette vært i håndboka før? Hvor landsmøtet skal holdes? 

Morten SK: Det har stått i håndboka så lenge jeg vet. Dette har kommet opp som en egen sak 

grunnet økonomi, og grad av praktisk gjennomføring.  

Yngvar TR: Jo nærmere vi kommer Gardemoen, jo bedre er det.  

Siv TR: Fordelen med at Landsmøtet er på samme sted hvert år er at det er veldig mye jobb med 

å finne rimelige steder å arrangere dette. Man slipper det om man har en fast avtale samme sted 

hvert år. Da kan man bruke mer tid på å lage godt innhold til Landsmøtet. 

 

Servicekonferansen støtter forslaget om å skille Telemark og Aust-Agder, 

slik at de blir egne distrikt. 
 



 

Avstemning: 

6  stemmer sier ja 

17 stemmer sier nei  

1 stemmer blankt 

 

3 Håndboksendring. 
Gruppe 1 Sveinung: Ja til forslaget. 
Gruppe 2 Tom: Delte meninger. Denne brukte vi tid på. Enige om at vi er for forslaget. Men vil ha 
en annen ordlyd rundt det som omhandler simpelt flertall. 
Gruppe 3 Trond: Stor enighet om at dette er et bra forslag. Ingen innvendinger. Fotnote: 
Konsensusprinsippet er muligens uheldig å ta med i håndboka? 
Gruppe 4 Per Jarle: Vi støtter forslaget, føyer til at formuleringene dermed bør endres så 
ordlyden blir enhetlig i punktene rundt. 
 
 
Kommentarer: 
Kjersti TR: Det kan hende vi har saker som MÅ avgjøres, selv om det er simpelt flertall, andre 
ganger har vi tid til å la saker modne. For å sikre at de sakene som må bestemmes blir avgjort er 
teksten om simpelt flertall satt inn. 
Morten SK: Hvilke saker kan det være hvor det må avgjøres noe? 
Jens DR19: Som forslaget ligger i dag så skriver vi oss ut av 4 garanti, 12 begrep. Der står det 
tydelig at det må være mulighet for å bli tatt en beslutning. Vi har etter mitt syn ikke mulighet for 
å skrive oss bort fra dette, og det gjør vi om vi sier ja til 2/3 flertall, konsensusbegrepet. 
Tjenesterådets største oppgave er å ivareta tradisjonene våre.  
Morten SK: Forslaget dreier seg ikke om dette. Det å ikke gjøre en endring er like mye å ta stilling 
som å gjøre en endring. Derfor spør jeg om eksempler på hvilke saker man må ha en avgjørelse 
på? Tjenesterådet har myndighet i dag til å ta avgjørelser uten å ta hensyn til 2/3 flertall. 
Odd Einar TR: Man kan se på 2/3 flertall som en sikkerhetsventil. Om det ikke finnes saker som 
må avgjøres, er det ingen fare for å ha en sånn sikkerhetsventil.  
Kjersti TR: Kjempespennende debatt, det eneste gangen jeg husker vi måtte ha en avgjørelse er 
der vi skulle lande et konferansetema og dermed endte med å ha loddtrekning. Vi håper jo 
gruppene har tillit til Tjenesterådet, og at de er lydhøre for fellesskapets stemme gjennom 
konferansen. Er det kun simpelt flertall i avstemninger i konferansen, så er det jo noe 
Tjenesterådet tar på alvor.  
Stefan DR3: La oss stemme, så får vi se. Det er ikke alltid at en diskusjon skaper et klart svar. 
 
Avstemning. 
20 stemmer ja til endringen 
2 stemmer nei til endringen 
2 stemmer blankt  
 

 
 

Servicekonferansen anbefaler ikke å legge landsmøtet til fast sted på 

Østlandet. 

Servicekonferansen anbefaler forslag om håndboksendring. 



 

4 Tjenesten som redaktør av medlemsbladet Boks 205, kompenseres med kr. 25.000 per år. 
Gruppe 1 Sveinung: Vi støtter forslaget. 
Gruppe 2 Tom: Vi støtter forslaget enstemmig. 
Gruppe 3 Trond: Vi støtter forslaget, enstemmig. Ønsker å la redaktøren selv få disponere 
midlene, være seg å sende redaksjonsmedlemmer på treff eller lignende. 
Gruppe 4 Per Jarle: Vi støtter forslaget. Vi diskuterte profesjonell medarbeider kontra ikke-
profesjonell redaktør, ref. 8 tradisjon. Vedkommende bør få lønn. 
 
Kommentarer: 
Morten SK: Rart å ha det som en budsjettpost som noe en redaktør skal disponere som han selv 
vil. Redaktøren i Grapevine i USA blir godt lønnet. Det er ment som en kompensasjon for en jobb 
som gjøres. Skal det være andre ordninger i forhold til denne, bør dette være egne poster i 
budsjettet vårt. 
Espen Boks 205: Viser til gruppesamvittighetsmøte i redaksjonen. I utgangspunktet er vi positive 
til forslaget. Det kan bli lettere å rekruttere redaktør i fremtiden. For Anders som arbeidet med 
dette alene, er en kompensasjon noe vi ser som hensiktsmessig. Redaksjonen består av 4 
personer nå, og ingen av oss ønsker kompensasjon for tjenesten vi gjør. Det kan likevel være 
greit å ha midler til at redaksjonsmedlemmer kan besøke treff/seminarer og grupper. Jeg regner 
med at redaktør står fritt til å takke nei eller disponere midlene på andre måter. Det var våre 
tanker når vi hadde dette oppe i redaksjonen. 
Odd Einar TR: Om vi betaler ut dette? Hvordan gjør man det? Arbeidsgiveravgift? Skattetrekk? 
Anders TR: Jeg tok dette opp for en tid siden, primært for diskusjonen. Det er mye arbeid. Jeg 
ville aldri selv ha tatt mot noe honorar. Tror vi er så små i Norge at vi bør holde det på 
dugnadsnivået. I dag er det kompensert i den grad at kostnader ved å være med på landsmøtet 
og høstseminar blir dekket for redaktøren. Gleden ved å ha oppgaven er så stor at jeg tror ikke vi 
får problemer med å finne folk til oppgaven. Jeg er ikke for dette forslaget, men synes likevel det 
er synd vi ikke får gitt en håndsrekning til den som gjør en formidabel jobb. 
Knut DR21: Forslaget kom før vi visste om redaksjonskomitéen. Det kommer ikke klart frem om 
dette lønn eller noe redaktøren skal fakturere? Hvem betaler arbeidsgiveravgift? Som jeg ser 
dette nå så går dette til redaktøren. Det står ikke noe om at redaktør ikke kan bruke disse 
pengene som denne vil?  
Morten SK: Regnes som skattbar inntekt som kommer i form av lønn. Akkurat hvordan finner vi 
en løsning for om dette blir en realitet. 
Kristine TR: Synes saken var klar, men når jeg hører på Anders og Espen, så ingen vil ta imot 
denne kompensasjonen til seg selv. Hvorfor skal vi fremme et forslag for penger som ingen vil 
ha? 
Per Jarle DR4: Begrunnelsen for vedtaket er den lange form av 8 tradisjon, klar distinksjon 
mellom 12.Trinnsarbeid og kompensasjon av spesialtjenester. Dette gir rom for forslag til vedtak. 
Det bør i etterkant redegjøres for skatteforhold om dette vedtas. 
Trond DR21: Jeg er fortsatt for forslaget. Om de selv velger å si ja eller nei så er det opp til 
redaktøren. 
Espen Boks 205: Takker for det symbolske i forslaget. 
 
Avstemning 
20 stemmer ja til forslaget 
3 stemmer nei til forslaget 
1 stemmer blankt 
 

Servicekonferansen anbefaler økonomisk kompensasjon til redaktør av Boks 205. 



 

 
5 Håndboksendring. 
Gruppe 1 Sveinung: Nei til forslaget. Tjenesterådet har vår tillit. Så de ordner dette slik de finner 
best, vi har jo valgt dem. 
Gruppe 2 Tom: For forslaget og å kunne få tilgjengeliggjort litt mer info om hva deres formål er.  
Gruppe 3 Trond: Delt, et ørlite flertall for og noen som ikke visste. For detaljert, hvorfor er 
forslaget kommet opp. Kan vi utsette saken? 
Gruppe 4 Per Jarle: Vår gruppe avviser forslaget, henviser til Håndbokskomitéen å i så fall skulle 
gå gjennom alle komiteers arbeid. De grupperer ikke inn i andre komiteers arbeid, teksten vitner 
om at det mangler en helhetlig vurderinger av alle komitéers arbeid. Det er egentlig 
Tjenesterådets sak å gjøre noe her internt. 
 
Morten SK: Komitéene som er knyttet til Tjenesterådet er et arbeidsverktøy som de bruker for å 
få gjennomført sitt arbeid. Hvordan Tjenesterådet er sammensatt fra år til år er varierende og 
dermed kan også komitéens arbeidsområder variere. Komiteen er ikke en selvstendig entitet, 
Tjenesterådet er oppdragsgiver for komiteen.  
Espen Boks 205: Jeg har et prinsipielt spørsmål, våre tillitsvalgte er betrodde tjenere, dette betyr 
at de praktiserer frihet under ansvar, vi prøver å unngå detaljstyring. Dette forslaget opplever jeg 
som i konflikt med dette prinsippet. 
Odd Einar TR: Avviser vi denne er vi tilbake til gammel tekst da. 
Kjersti TR: Tjenesterådet kommer med dette forslaget for å forsøke å finne en form på en komité 
som har hatt litt uklare rammer. Det har vært et behov for å se hva IK-komitéens arbeid skal 
være.  
Yngvar TR: Er mot denne. Ingen av de andre komiteene har en så omfattende beskrivelse. Skal 
man forandre disse fra år til år? La det være som det er. 
 
Avstemning 
7 stemmer ja til forslaget 
16 stemmer nei til forslaget 
1 stemmer blankt  
 

 

Presentasjon og godkjennelse av budsjett 2021 

Morten: Budsjettet er laget med usikker fremtid, knyttet til koronasituasjonen. Satt opp med 

tanke på at vi fra høsten av kan ha fysiske komité- og tjenesterådsmøter. Viser og snakker rundt 

forslaget. 

 

 

 

  

Servicekonferansen anbefaler ikke håndboksendringen. 

Servicekonferansen godkjenner budsjettet for 2021. 



 

Valg av hovedtema for Servicekonferansen 2022 

Hvordan lever vi med og i tradisjonene? 

Jens DR19: Avspeiler behovet for kunnskap i distriktet, grunnlaget for forslaget. 

Grupperepresentanten. Nøkkelen til enhet i AA 

Siv TR: Det ble satt ned en komité til høsten som skulle jobbe med dette temaet. Høstseminaret 

ble avlyst, derfor. 

Janne DR17: Grunnen til at distriktet vårt vil ha det med videre, det er mye usikkerhet rundt det, 

det er såpass nytt. Og lite fysisk kontakt, mer fordypelse i det. 

Kommunikasjon og tillit - forutsetningen for enhet i AA 

Kjersti TR: Jeg har blitt veldig opptatt av vår felles velferd. Kommunikasjon er viktig, og hvordan 

styrker vi den? Og det å ha tillit. Enhet betyr ikke enighet. Men å ha tillit til hverandre at vi 

opplever enhet selv om vi ikke er enig. Hvordan vi vedlikeholder kommunikasjon. En naturlig 

følge av grupperepresentanttemaet siste år. 

Morten SK: Ingen kommunikasjon uten tillit. Kommunion, noe vi gjør felles. Tillit gjør det mulig. 

At vi har forutsetningen for enhet i AA.  

Nettmøte for yngre mennesker 

Sverre DR5: Forslaget kommer fra Fosen AA som jeg videreformidler, er ikke behandlet i 

distriktet. 

 

Avstemning: 

     Antall stemmer: Runde 1.   Runde 2 Runde 3 

Hvordan lever vi med og i tradisjonene?    7       9  9 

Grupperepresentanten – nøkkelen til enhet i AA    8      11  15 

Kommunikasjon og tillit – forutsetningen for enhet i AA  5      4   

Nettmøte for yngre mennesker     0 

 

 

 

Godkjenning av nye Tjenesterådsmedlemmer fra region Vest og Øst 

Tjenesterådet har mottatt innstilling fra begge regioner.  

Region Vest Sverre  

Region Øst Julianne  

 

Servicekonferansen avgjør at neste konferanseårs tema er  

Grupperepresentanten – nøkkelen til enhet i AA. 

Servicekonferansen godkjenner Tjenesterådets valg av nye 

tjenesterådsmedlemmer fra region vest og øst. 

 



 

 

Informasjon om kommende landsmøter 

Årets landsmøte er avlyst. Landsmøte 2022 går til region Øst som godtar.  

Marit DR13 påpeker at det kommer bardust på at ballen bare går videre. Sør avlyst. Vi må få en 

underretning nå som dette er vedtatt. 

I 2023 skal region Nord ha landsmøte, og vi har ikke noe Tjenesterådsmedlem derfra, dermed går 

ballen videre til region Vest. 

Kan Region Vest påta seg ansvaret for Landsmøtet i 2023?  

Odd Einar TR: Kommer bardust på, men det skal vi klare. 

Datoer for Landsmøtet er tidligere vedtatt siste helgen i mai uavhengig av pinse. 

 

Valg av møteleder for Servicekonferansen i 2022 

 

 

Spørsmål og kommentarer  

Ingen spørsmål eller kommentarer på tampen. 

 

De som roterer ut av tjeneste takker for seg 

Per Jarle DR4: Vil bare takke for at jeg får lov til å være med, vil huske at jeg var DR i 

koronaperioden grunnet Servicekonferansen på zoom. 

 

Tom Christian DR8: Vil takke for fine år, vil jo huske disse årene som digitale, men vi har fått gjort 

det vi skal digitalt. Jeg har lært mye og møtt masse bra folk, takk! 

 

Sveinung DR14: Jeg kjenner på takknemlighet, det er godt å få gjøre tjeneste og ha fullført. Har 

vinglet litt i dette, men føler meg nå beriket. Se videre og skal støtte strukturen fremover. 

 

Trond DR21: Takk til alle. Det har jo gått fint digitalt, selv om jeg liker fysisk konferanse bedre. 

Lært mye av å være distriktsrepresentant. Takk og god ny Servicekonferanse neste år. 

 

To i Tjenesterådet roterer ut. 

Odd Einar TR: Blanding av takk og vemod, jeg har lært mye i fem år i Tjenesterådet. Et råd til dem 

som kommer etter, grip sjansen til å ta tjeneste om du får muligheten. Takk. 

 

Kjersti TR: Jeg lærer så mye av dette fellesskapet, det som er så fint med det er at jeg har lært å 

bli menneske blant andre mennesker. Å ha denne tjenesten har vært en gave, å kunne møte alle i 

konferansestrukturen, og lære så mye om dette fellesskapet. Hadde det ikke vært for 

engasjementet og innspillene til alle medlemmer, så hadde vi ikke kommet så langt som vi har 

kommet. Dr. Bob minner meg om tre ting: Å gjøre det enkelt. Det koker ned til kjærlighet og 

tjeneste. Beskytt medlemmer som er på villstrå, alltid vis vennlighet omtenksomhet og toleranse. 

Ingen av oss hadde vært her om det ikke var noen som tok seg tid til oss når vi trengte det. Takk 

Per Jarle fra distrikt 4 velges til møteleder for Servicekonferansen 2022. 

 



 

for at jeg har fått tillit og at jeg får ta del i dette med dere. Jeg skylder livet mitt til AA. For å 

oppleve gleden av tjeneste så må du ta tjeneste. Tusen takk skal dere ha! 

 

Avslutning 

Ståle takker for et flott konferansemøte, det har vært fint å være med som møteleder. Gir møtet 

tilbake til Kristine som skal avslutte. 
 

Kristin TR: Vi har kommet oss gjennom også i år, er takknemlig for at vi har fått gjennomført 

møtet på en så fin måte. Takk til Ståle for god møteledelse og Morten for teknisk gjennomføring. 

Takk til alle distriktsrepresentanter som trer ut av tjeneste og håper vi treffes i andre 

sammenhenger. Takk til alle, jeg er så glad i dere alle. Avslutter med å lese 

ansvarlighetserklæringen og enhetserklæringen. 
 

 

 

 

 

 


