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Referat fra Al-Anons 37. 

Servicekonferanse  

16.-18. oktober 2020 

Quality Hotell Entry, Mastemyr 

 

 

 

 

 

 

Tema: 

La det begynne med meg   
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Deltakere på 37. Servicekonferansen 

 

• Bøler Al-anon  Beate   Delegat 

• Sarpsborg Al-Anon  Petter   Delegat 

• Skien Al-Anon  Wenche  Delegat 

• Asker Al-Anon  Vivi   Delegat 

• Tønsberg Al-Anon  Camilla  Delegat 

• Arendal Al-Anon  Mabele  Delegat 

• Mandal Al-Anon  Anne Torill  Delegat 

• Drammen Al-Anon  Olaug   Delegat 

• Majorstua Al-Anon Åse   Delegat 

• Kristiansand Al-Anon Cecilie  Delegat 

• Holmlia Al-Anon  Asbjørg  Delegat 

• Stavanger Al-Anon Jan-Erik  Delegat 

• Hamar Al-Anon  Gunn Elin  Delegat 

• Sandnes Al-Anon  Tordis  Delegat 

• Online-gruppen  Anne U  Delegat 

• Distrikt 7   Bodil   Delegat 

• Distrikt 9   Annette  Delegat 

• Distrikt 12    Ingunn  Delegat 

• Røa Al-Anon  Astrid   Delegat, digital deltakelse 

• Ålesund Al-Anon  Marianne  Delegat, digital deltakelse 

• Skien Al-Anon  Thorunn  Observatør 

• Sandefjord Al-Anon Astrid   Observatør 

• Asker Al-Anon  Hanna  Observatør 

• Tjenesterådet   Marit   Leder av Tjenesterådet og arkiv  

• Tjenesterådet  Berit   Leder av litteraturkomiteen 

• Tjenesterådet  Kjersti  Oi-komiteen 

• Tjenesterådet  Benedicte  Økonomikomiteen  
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Fredag 16. oktober: 

 

Fredag startet med mingling og registrering. Det var en kort samling med 

presentasjonrunde og praktiske opplysninger. Marit leste dagens tekst i Mot til å forandre, 

før vi gikk til middag. For å opprettholde koronasmittevern satt vi ved 2 lange bord med 

god avstand mellom stolene.  

Kvelden ble avsluttet med et stemningsfullt lysmøte. Kjersti var innleder og møteleder. 7. 

tradisjon ble betalt med vipps. 

 

 

Lørdag 17. oktober: 

 

01. Åpning 

Marit ønsket velkommen og leste dagens tekst. 

 

02. Godkjenning av Dagsorden 

Der var 20 stemmeberettigede delegater og 2 stemmeberettigede tjenesterådsmedlemer 

på Servicekonferansen. 

Innspill om at nominasjon av nye kommitéledere/medlemmer skulle føres i dagsorden som 

punkt nr 9. 

Innspill om å flytte sak 8 VI Avsette tjenesterådet? opp som første sak på behandling av 

innkomne saker. Det ble holdt avstemning; 14 for og 4 mot. Forslaget tatt til følge. 

 

03. Valg av møteleder og referent 

Benedicte ble valgt som møteleder og Kjersti ble valgt som referent. 

 

04. Årsberetning fra Servicekontoret 

Marit leste årsrapport fra Servicekontoret. Denne var skrevet av Anette som hadde hatt 

stillingen fram til august 2020. 

 

05. Årsberetning fra Tjenesterådet 

Marit leste en fyldig årsrapport fra Tjenesterådet.  

Rettelse: det ble trykket 500 nykommerkonvelutter, ikke 200. 

Innspill om å stryke setning; «vi ble kjent med litteraturen i Sverige». Avstemning om å 
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stryke setning; 17 for og 0 mot. Forslag tatt til følge. 

 

Motstridende informasjon mellom rapportene om datoer for flytting, samt mellomlagring på 

Nesbru av  Al-Anons boklager. Forslag om å finne ut av datoene og få det riktig inn i 

rapportene. 

Delegat fra Kristiansand Al-Anon hadde kommentar i forhold til Tjenesterådets besøk på 

Sørlandstreff.  

 

06. Årsberetning økonomi/regnskap/budsjett 

Benedicte la fram regnskap og budsjett. Flere delegater ytret bekymring om manglende 

bidrag til Servicekontoret fra gruppene. Dette var grunnet manglende tillit til det sittende 

Tjenesterådet hevdet andre. Andre mente koronapandemien måtte ha noe av skylden for 

den dårlige økonomien. 

 

Det ble påpekt at budsjettet var ryddig satt opp, og at det var kort tid igjen av kalenderåret.  

Godkjenning av budsjett; 19 for og 0 mot. 

 

07. Årsberetning fra komiteer 

Marit leste årsberetning fra Arkivkomiteen. 

 

Berit leste årsberetning fra Litteraturkomiteen. 

Ordveksling om opptrykking av 4. trinns arbeidshefte. Dette behandles som egen sak på 

Dagsorden. 

 

Før pausen anonserte Marit at hun trekker seg som leder av Akivkomiteen og 

Tjenesterådet. 

Videre var det 21 stemmeberettigede på konferansen. 

 

    

08. Behandling av innkomne saker 

  I) Avsette Tjenesterådet? 

Kjersti leste alle innkomne saker som hadde med avsetting av Tjenesterådet å gjøre;  

Fra Asker og Røa Al-Anon datert 10.3.2020 punkt 1 og 2.  

Fra Distrikt 7, 3 sider med unntak av nest siste avsnitt på side 2, da dette punktet ble 
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trukket . 

Fra Sarpsborg Al-Anon datert 13.september 1 side.  

Berit stilte spørsmål om begrepet inhabil som ble brukt, det er et juridisk begrep.  

Marit påpekte at tjeneste er frivillig, og reagerer på at det blir brukt sterke begrep som 

vanskjøtte sine verv. 

Berit fortalte hvordan hun hadde opplevd periodens konflikt. 

Delegat fra Sarpsborg ønsket at brev som ble sendt til gruppene fra Sarpsborg Al-Anon 

8.september skulle bli lest opp av referent. 2 delegater støttet dette.   

 

Dette ble tatt til følge, 2 siders brev datert 8. september lest høyt. 

 

Forslag om å ta en pause etter en felles sinnsrobønn.  

Etter en kort pause kom alle tilbake til møtet. Onlinedelegat fra Røa Al-Anon foreslo at vi 

kunne vente med å velge nytt Tjenesteråd til våren 2021 ved neste Servicekonferanse, slik 

at gruppene fikk anledning til å finne tjenestevillige  kandidater i sine grupper. Vi måtte da 

opprette en midlertidig komité fram til det. 

 

Delegat fra Stavanger Al-Anon forsøkte å tolke essensen ut av dette som var blitt lest, slik 

at det ville være mulig å stemme over noe. Han foreslo at vi skulle forholde oss til forslaget 

til Distrikt 7, og stemme over om det sittende Tjenesterådet skulle stille sine plasser til 

disposisjon. Deretter eventuelt opprette en valgkommité som kunne finne kandidater til et 

midlertidig Tjenesteråd som kan sitte fram til Servicekonferansen 2021. Sarpsborg, Asker 

og Røa Al-Anon sine forslag ble trukket. 

 

Avstemning om det sittende Tjenesterådet skulle stille sine plasser til disposisjon, ble 

holdt. 17 stemte for, ingen imot. 

 

  II) Nedsette midlertidig håndbok komité 

Delegat fra Bøler Al-Anon utsetter forslag om håndbokkomité til Servicekonferansen 2021. 

 

  Valg av nye Tjenesterådsmedlemer 

Forslag til valgkommité ble fremmet før lunsj; Jan-Erik, Petter og Bodil ble valgt v 

akklammasjon. De kunne da bruke pausen til å finne kandidater til et nytt midlertidig 

Tjenesteråd. 
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Delegaten fra Ålesund takket for seg før lunsjog det var 20 stemmeberettigede ut dagen. 

 

Etter pausen la valgkomiteen fram sine forslag til kandidater for et midlertidig Tjenesteråd. 

 

Litteraturkomiteen;  Petter, Sarpsborg Al-Anon 

Redaksjonskomiteen; Margit, Asker Al-Anon 

Al-Ateen komiteen; Camilla, Tønsberg Al-Anon 

Oi-komiteen; Kjersti, Majorstua Al-Anon  

Økonomikomiteen; Benedicte, Røa Al-Anon 

Arrangemangskomiteen; Bodil, Distrikt 7 

 

Samtlige ble klappet inn.  

Jan Erik ble komitémedlem i Økonomikomiteen 

Arkivkomiteens verv ble ikke fylt. 

  

  III) Ansette leder av Servicekontoret? 

Da leder av Servicekontoret sa opp sin stilling i mai, bestemte Tjenesterådets medlemer å 

dele Servicekontorets funksjoner mellom seg. Den dårlige økonomien i organisasjonen var 

bakgrunnen for at Tjenesterådet valgte denne løsningen. Tjenesterådet ønsket å diskutere 

om vi skal, eller kan ansette noen ut fra den økonomiske krisen vi har kommet i. Det må 

oppfordres til å gi bidrag fra gruppene.  

 

Det ble holdt avstemning om Servicekonferansen ønsket å ansette ny leder av 

Servicekontoret. 

18 for 0 mot. 

Forslag om at nyvalgt midlertidig tjenesteråd tar over oppgavene fram til neste 

Servicekonferanse.  

 

  IV) Trykke 4. trinnshefte?  

Grunnet manglene midler i organisasjonen har det ikke blitt trykket flere 4.trinns 

arbeidshefter, selv om grupper har etterspurt disse. Det har ikke vært mulig å kopiere 

disse på Servicekontoret for salg, og ikke midler til å få dem trykket på trykkeri. Det ble 

utvekslet noen meninger om saken, men det er egentlig ikke en sak å stemme over. Dette 

må det nye Tjenesterådet ta tak i. 
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  V) Kommunikasjon med WSO 

Distrikt 9 trekker saken. 

 

  VI) Oversette How Al-Anon Works? 

Det ble diskutert, og mange mente at å oversette denne boken burde få høy prioritet. Det 

er også en stor jobb, og en lang prosess. Vi trenger medlemmer i komiteene. Forslag om å 

undersøke om den finnes på svensk eller dansk. 

 

Tidsplanen ble holdt, og etter pausen var det gruppearbeid.  

 

09. For å kunne gjennomføre konferansedagen ble nominasjonen flyttet opp til etter 

punkt 08 – I) Avsette tjenesterådet? 

 

10. Gruppearbeid 

  Tema: La det begynne med meg. 

Det ble delt inn i grupper med ca 4 deltakere i hver. Gruppene tok for seg 'La det begynne 

med meg' ble diskutert gruppevis i forhold til; 1. Samarbeid med AA, 2. OI, 3. Gruppa, 

4.Tjeneste (2 grupper), 5. Personlig.  

 

En representant fra hver gruppe delte etterpå i plenum hva som hadde blitt diskutert. 

Benedicte noterte hovedpunktene underveis. Disse ble sendt ut til delegatene sammen 

med mail angående reiseutgjevning, sendt 22.10.2020. 

 

Etter en times fri samlet vi oss igjen for kveldens underholdning. Det sto respekt av Marit 

som underholdt med gitar og Berit delte gode historier og skrøner i god Rorbu-stil etter all 

kritikken de hadde stått i denne dagen. Det var fint å stå og synge sammen. 

Etterpå gikk vi til dekket bord i spisesalen. Etter nydelig mat og hyggelig prat rundt 

langbordene samlet vi oss igjen til lysmøte. 

Marit var møteleder og Beate var innleder.  

 

 

 

Søndag 18. oktober: 
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Etter frokost samlet vi oss, og Marit ønsket velkommen. Kjersti leste dagens tekst. 

Også på søndagen var det satt av tid til gruppearbeid. Tema var 'Fellesskapets framtid' 

(fremgang og utvikling i Al-Anon). Gruppearbeidet ble lagt fram og hovedpunktene notert 

av Benedicte. Sammendraget ble sendt på mail 22.10.2020. 

 

Det midlertidige Tjenesterådet hadde et konstituerende møte mens resten av deltakerne 

på Servicekonferansen hadde gruppearbeid. Bodil ble valgt til leder av Tjenesterådet, og 

vil også ha ansvar for Al-Anon telefonen frem til vi kan ansette noen på Servicekontoret. 

Tjenesterådsmøtene vil for det meste foregå digitalt, da Tjenesterådsmedlemmene bor i 5 

ulike byer. Vi luftet også mulige helger og steder for å arrangere vårens 

Servicekonferanse.   

 

Helt tilslutt hadde vi en evaluering av årets konferanse. Hver og en delte sin opplevelse, 

og jeg tror mange med meg følte nytt håp for fellesskapets framtid. Benedicte tok notater 

som ligger vedlagt.  

 

 

 


