
Forslag vedrørende Servicehåndbogen - Region Syd

Delegeret til Servicekonference 
Generelt

Antal delegerede fra Regionen bliver fastlagt fra år til år i henhold til en 
fordelingsnøgle vedtaget på Servicekonferencen, og grundlaget er Regionernes 
antal af Grupper på tidspunktet for foregående Servicekonference. 

Delegerede vælges på regionsmødet. og der vælges samtidig et passende antal 
suppleanter, som kan træde til hvis en eller flere delegerede skulle melde afbud. 

Det anbefales, at den delegerede har været ædru og aktivt med i AA-fællesskabet
i mindst 2 år. Den endelige beslutning om enhver delegerets egnethed bør hvile 
på gruppesamvittigheden. 

• De Delegerede vælges af Regionerne til at tjene i en sammenhængende 
periode på maksimalt 4 år. 

• Valget foretages i god tid før Servicekonferencen, så nyvalgte kan nå at blive 
"klædt på" til opgaven. 

• Den delegerede kan erstattes af en valgbar suppleant, hvilket dog ikke 
medfører en forlængelse af den delegeredes valgperiode. 

• Det er kun muligt at deltage i én Servicekonference som suppleant. 

• En suppleant kan altid senere vælges som delegeret med fuld valgperiode. 

• Når en delegeret har afsluttet sin fireårige periode, vil han/hun ikke kunne 
genvælges som delegeret eller udpeges som suppleant, hverken for den 
Region, som valgte vedkommende eller for nogen anden Region. 

• Såfremt en Delegeret vælges til en anden funktion med stemmeret på 
Servicekonferencen, betragtes perioden som Delegeret som afsluttet. 

Forslag 1:

a. Teksten ”og der vælges samtidig et passende antal suppleanter, som kan 
træde til hvis en eller flere delegerede skulle melde afbud” slettes.

b. I følgende afsnit erstattes ”Suppleant” af ”Stedfortræder”:

”Den delegerede kan erstattes af en valgbar suppleant, hvilket dog ikke 
medfører en forlængelse af den delegeredes valgperiode”:

 ”Det er kun muligt at deltage i én Servicekonference som suppleant”. 

 ”En suppleant kan altid senere vælges som delegeret med fuld 
valgperiode”.

 ”Når en delegeret har afsluttet sin fireårige periode, vil han/hun ikke kunne 
genvælges som delegeret eller udpeges som suppleant, hverken for den 
Region, som valgte vedkommende eller for nogen anden Region”. 
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Begrundelse: 

En Suppleant er en person der er valgt, mens en Stedfortræder kan udpeges i den 
aktuelle situation. Ofte vil valgte Suppleanter til Delegerede aldrig komme i funktion, 
hvorfor valget er overflødigt.

Omkostninger i forbindelse med mødeaktiviteter
Udgifter for Grupperepræsentanter i forbindelse med arbejds- og Regionsmøder 
afholdes af de respektive Grupper. 

Udgifter i forbindelse med arbejds- og Regionsmøder for personer, der er valgt af 
Regionen afholdes af Regionen.

Udgifter i forbindelse med møder i de landsdækkende udvalg, Servicekonference 
og Hovedservicerådet dækkes af de respektive udvalg / Hovedservicerådet.

Forslag 2:

a. Teksten ”Udgifter i forbindelse med arbejdsmøder, Regionsmøder og 
Servicekonferencen for personer, der er valgt af Regionen afholdes af 
Regionen” tilføjes.

b. I teksten ”Udgifter i forbindelse med møder i de landsdækkende udvalg, og 
Hovedservicerådet dækkes af de respektive udvalg / Hovedservicerådet” tilføjes
efter ”landsdækkende udvalg”: ”Servicekonference”.

Begrundelse: 

Det bringer teksten i overensstemmelse med praksis og det er rimeligt, at udgifter i 
forbindelse med opgaver for Regionen dækkes.

Regionsmødet
Mødeindkaldelser

Dato for kommende Regionsmøde findes på Regionens hjemmeside. Materiale til 
mødet vil ligeledes være at finde på hjemmesiden. 

Forslag 3:

Teksten ændres til:

Datoer for kommende Regionsmøder lægges på Regionens hjemmeside. 

Fristen for Indlevering af punkter til dagsorden og rapporter er mindst 5 uger 
inden det pågældende Regionsmøde. 
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Udsendelse af dagsorden sker senest 3 uger inden mødet.

Materiale til mødet lægges også på hjemmesiden. 

Begrundelse:

Det er hensigtsmæssigt at fristerne vedtages og indskrives i Servicehåndbogen

Forslag 4:

a. Alle forkortelser i teksterne ændres og skrives fuldt ud.

b. Til almen oplysning tilføjes en oversigt over almindelige forkortelser i AA sidst i 
hæftet.

c. Der indsættes sidst i Håndbogen et Tillæg med ”Afstemningsprocedure og 
retningslinjer for stemmeoptælling”.

Begrundelse:

a. Det letter læsningen af håndbøgerne at betegnelserne skrives fuldt ud. 
b. Det kan være gavnligt, at der er en samlet oversigt over almindelige forkortelser i 

AA.
c. På nuværende tidspunkt er der blot en henvisning til valgreglerne. De bør være en 

del af indholdet i Servicehåndbogen.
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