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Referat Al-Anons Servicekonference 2020  

Menighedshuset Trinitatis kirke  

Danmarksgade 61  

7000 Fredericia   

 

Ordstyrer: Cindy 

Mødeleder: Jytte 

Stemmetæller: ingen afstemninger 

Referent: Niels 

 

 

1.Godkendelse af dagsorden:  

Dagorden godkendt  

 

2. Godkendelse af regnskab (Jens og Jette): 

Der er et underskud i 2019 på 31.758 kr., der var budgetteret med et underskud, dog er 

underskuddet lidt større end budgetteret. Der har været omkostninger ved flytning af litteratur, 

fordi litteraturlageret er blevet flyttet til den nye Litteraturanvarlige. Samtidig er nogle af de penge, 

som er blevet sat af til den nye hjemmeside på næste års budget, blevet brugt allerede i år.  Der 

bliver spurgt, om vi har penge nok, og der bliver svaret, at det har vi. Vi har en god buffer på 

konto’en, som vi godt kan bruge af, da vi jo ikke skal samle på en masse penge.  

Regnskabet blev godkendt. 

 

3. Fremlægning og godkendelse af budget (Jens og Jette) (Se Bilag 1): 

Der er en stor post til rejser til de delegerede.  

Et konvent har bedt om 10.000 kr. Det har været diskuteret og undersøgt, og vi kan ikke give 

10.000 kr. til et selvstændigt konvent, som skal være selvforsynende. Vi kan dog yde et lån som 

bliver tilbagebetalt.   Vi vil gerne give penge til konventer som Servicekontoret er involveret i, men 

dette konvent har vi på intet tidspunkt været involveret i. Drøftelse om støtte til konvent fortsætter 

under ”Evt”. 

Der budgetteres også i 2021 med underskud, da vi har nok penge og har besluttet at vi blot til en 

hver tid skal have en ’buffer’ på 100.000 kr.  

Hjemmesideudvalget vil gerne have afsat penge til deres aktiviteter. Det har Budgetudvalget gjort, 

men de er ved en fejl blevet sat under posten for den ny hjemmeside. Der bliver flyttet henholdsvis 

4000 og 5000 kr. op på hjemmesideudvalgets post for 2020 og 2021.  

Budgettet blev godkendt med ovenstående rettelser. 

 

4. Servicehåndbogen – Hvad er det? (Ann) (Se Bilag 2) 

HSR havde besluttet, at der skulle uddeles gratis service manualer til konferencen, men de er 

desværre ikke nået frem. Ann fortæller om hvad der står i manualen og hvad den kan bruges til. 

Når manualerne når frem, bliver de sendt ud til de deltagende grupperepræsentanter. 

Informationsudvalget finder ud af hvordan. Servicemanualen er på engelsk og der er ikke kræfter til 

at oversætte den i service. Den bliver opdateret løbende på nettet, og der kommer også en ny 

udgave hvert 4. år. Et forslag kan være at man hjælper hinanden ude i grupperne med at forstå og 

oversætte de relevante afsnit.  
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5. Hvad er Al-Anons principper og hvordan kan vi som familiegrupper udbrede kendskabet til Al-

Anon? (Ann) (Se Bilag 3) 

Principperne i programmet ligger i både trin, traditionerne og retningslinjerne. De påtales ikke som 

en selvstændig enhed i programmet, men som værdier der hviler i programmet. Åndelige 

principper er blandt andet respekt, samarbejde og ærlighed. 

Udbredelsen af kendskabet til Al-Anon starter ude i grupperne. Alle grupper er velkommen til at 

dele foldere ud på offentlige steder – Lægekonsultationer, biblioteker, toget, skoler osv….. 

Det er muligt for grupperne at bestille foldere gratis, hvis det er beregnet til public outreach. Se på 

hjemmesiden hvordan! Der er en beskrivelse på hjemmesiden, men den tekst skal muligvis ændres, 

da Litteraturbestilling skal vide konkret hvilke foldere de ønsker og hvor mange. Vi vil også gerne 

have lidt styr på hvor mange foldere der kommer ud og at de bruges konstruktivt.  

Informationsudvalget kan også lave outreach, men det kræver at vi har folk til at lave det og derfor 

er det vigtigt at der er Al-Anon’er som melder sig til at lave service.  

 

6. Forslag om salg af litteratur til landsmøder og konventer (Jeanette og Andrea) 

Igennem det seneste år har der været lavet et forsøg, hvor der er blevet lavet en kuffert med 

litteratur som kan tages med til konventer af en Al-Anon’er, så vi ikke er afhængige af at den 

Litteraturansvarlige skal have tid til at komme ud med det. Der er lavet et konkret forslag med et 

budgetforslag, hvor der bliver foreslået at lave et udvalg, der kan varetage public outreach og 

bogsalg. HSR vil helst have, at det er en opgave der ligger i Informationsudvalget og vi opfordre til, 

at der er nogen der melder sig ind i det udvalg. Vi er pt. meget få i serviceudvalgene og vil gerne 

have flere hænder i de udvalg, der allerede findes. Vi beslutter at Informationsudvalget skal prøve 

at løfte opgaven med at arbejde videre på forslaget.   

 

7. Bidrage til Al-Anon økonomisk til Al-Anon - Mobile Pay eller kontanter?  (Cindy) 

I Middelfart gruppen har man diskuteret det i 2 år. Der er man blevet enige om at en gerne vil 

opgive sin anonymitet og derfor har de både en fysisk kasse til mønter og Mobile Pay på en separat 

konto. (hvis man bruger Mobile Pay opgiver man sin anonymitet indadtil og derfor skal der også 

være mulighed for at betale med kontanter). I Mobile Pay er der en funktion, der hedder BOX, som 

pengene kan komme ind på, så der er separeret fra andre konteringer, hvilket gør det nemt og 

smart at holde styr på pengene. Men kan give boxen et anonymt navn så man kan bevare 

anonymiteten ud ad til, feks AFG (Al-Anon familie grupperne). Hvis vedkommende der har kontoen 

dør, så er det dog ikke muligt at få pengene ud til Al-Anon medmindre en arving af god vilje ønsker 

at give pengene tilbage.  Det bliver foreslået, at Al-Anon DK kan lave en vejledning i, hvordan man 

kan bruge Mobile Pay og juridiske forhold. Al-Anon kan ikke lave en vejledning, men højest lave en 

vejledning til, hvor grupperne kan finde information, da vi ellers hele tiden skal opdatere 

dokumentet med den nyeste udvikling. Der bliver spurgt til hvordan grupperne gør, når der bliver 

stjålet penge. Grupperne kan beslutte, at der ikke skal være mere end en passende reserve i 

kassen. Resten kan altid sendes ind til Al-Anon Danmark eller bruges til køb af litteratur. Der bliver 

afslutningsvis gjort opmærksom på, at penge der kommer ind på ens personlige konto desuden 

registreres som skattepligtig indkomst. 

Al-Anon Danmark kan ikke lave en løsning for grupperne i forhold til Mobilepay. Men Al-Anon 

arbejder dog på at lave en digital betalingsløsning til bogsalg. Det er også altid muligt at indbetale 

et beløb til Al-Anon Danmark hvis man ønsker det. Men så er det ikke den enkelte gruppe, der 

modtager økonomisk bidrag. 
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8. Nyt om Al-Anon ude i verden /internationalt delegerede (Anne) (se Bilag 4) 

 Anne, der nu har været Internationalt delegeret i et år, beretter om erfaring, styrke og håb fra sine 

ture til Servicekonference i Sverige og til Europæisk Zonemøde i Slovenien.  

 

9. Udvalgsspeeddating  

Udvalg præsenterede ønsker om nye medlemmer. 

Derudover kan Telefonudvalget altid bruge flere personer til telefonvagterne, både fast og som 

afløsere. 

Endvidere kan Litteraturudvalget også bruge personer, der kan hjælpe med oversættelse af tekster 

eller til korrekturlæsning efter oversættelse. 

Beretning fra udvalg og fra internationale delegerede er blevet sendt ud sammen med dagsorden. 

 

10. Valg til udvalg  

Alateenudvalget skal dækkes af nogen der har erfaring med Alateenmøder i forvejen. Vi håber at vi 

kan få nogen i Århus til at gå ind i et udvalg. 

Følgende blev valgt ind:  

Hjemmesideudvalget: Inge-Lise fra Lyngby 

Budgetudvalget: Christina fra Kolding 

Informationsudvalget: Jeanette fra Århus. 

Jens stopper i Budgetudvalget og fik en stor tak for mange år i service. 

     

11. Evt.  

-Hvordan kan Al-Anon Danmark lave et samarbejde med konventer? Normalt vil et konvent blive 

lavet i samarbejde med Al-Anon Danmark, men det er ikke tilfældet her. Al-Anon Danmark skal 

have et minimum af medbestemmelse, hvis der skal gives penge til et arrangement. 

Budgetudvalget arbejder videre med eventuel hjælp til konventet.   

-Løfterne i Al-Anon? Al-Anon har ikke nogen løfter og teksten bør ikke kaldes Løfter. De er i 

virkeligheden en personlig historie fra ’From survival to recovery’  

-Skal man have taget 5.trin og været i Al-Anon i 2 år for at lave service på gruppeniveau. 

Nej, grupperne er selvstyrende og kan beslutte at det kan være et krav til visse poster, men det er 

ikke et krav fra Al-Anon inc.  

-Har Al-Anon en Sponsorbank? Der har været en engang og måske findes den på hjemmesiden 

endnu. Der var ikke ret mange tilmeldt. 

-Er det OK og tilstrækkeligt, hvis man har taget trin i ACA? Det er det ikke. Al-Anon skal være Al-

Anon’sk.  

 

Evaluering og Hvor skal Servicekonferencen holdes næste År:  

Der blev uddelt sedler til evaluering af Sk 2020, så vi kan gøre SK endnu bedre til næste år. 

Det blev foreslået at næste års SK (5.-6. marts 2021) skulle være et samarbejde mellem grupperne i Kolding, 

Haderslev og Aabenraa.  Grupperepræsentanterne spørger i de tre grupper, om der er opbakning til det.  

 

OBS. I øvrigt er bilag om Al-Anons Retningslinjer, som blev præsenteret fredag aften også vedlagt som 

Bilag 5. 


