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Dato: 31 01 2017 

 
 
 
 
SERVICEKONFERANSEN 2017. 
 
Vi inviterer med dette til Al-Anons 34. Servicekonferanse. Konferansen 2017 blir i år avholdt 
ved Clarion Collection Hotel Tollboden., Tollbugata 43, Drammen.  (www.nordicchoicehotels.no)    
 
 - fredag 28. til søndag 30. april.  
 
Hotellet ligger ca. 7 minutters gangavstand fra Drammen jernbanestasjon. 
 
Husk: Servicekontoret bestiller hotellrom. 
 
Vi har ved å bytte hotell klart å få ned prisen betraktelig.  I tillegg blir det rimeligere hvis 
noen kan tenke seg å dele dobbeltrom.  Dette er selvfølgelig valgfritt og opp til de enkelte 
delegatene/gruppene. 
 
Følgende alternative priser gjelder: 
 

1. Full deltakelse med overnatting i enkeltrom:**     3 200,00 
 

2. Full deltakelse med overnatting i dobbeltrom: (2 deltakere deler rom) ** 2 600,00 
 

3. Full deltakelse uten overnatting:*       1 600,00 
 

4. Deltakelse lørdag, inkl. lunsj og middag:      1 400,00 
 

5. Deltakelse lørdag, inkl. lunsj:          950,00 
 
  *) Alternativ 3: Kveldsmat fredag, lunsj og middag lørdag.   
 
 **) Alternativ 1 og 2: Siste måltid er frokost søndag. 
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REISEKOSTNADER. 
Reisekostnader skal fordeles etter prinsippet like kostnader for alle.  Det vil si alle belastes 
for samme reisekostnader enten de kommer fra Tromsø eller Oslo. Dette gjelder alle 
alternativer for deltakelse. 
 
VIKTIG!:  
For å kunne holde reisekostnadene nede, oppfordres alle til å bestille reisen så snart som 
mulig for å sikre seg billigst mulig billetter. Dette er veldig viktig! 
 
Reisefordelingen blir beregnet så snart vi har fått de nødvendige opplysningene fra 
delegatene.  I 2016 ble snittkostnader for reise på Kr. 1 009,- i 2015 på Kr. 875,00.   
Vi ber om at nøyaktige reisekostnader blir påført påmeldingsskjemaet før innsending, slik at 
fordelingen kan regnes ut på forhånd.  Utjevningsoppgjør av reisekostnader vil bli foretatt ved 
ankomst, og snittkostnad på reise vil bli meddelt de enkelte påmeldte delegater så snart den 
er klar.   
 
Det er viktig at alle har oversikt over reisekostnader ved påmelding.  Mangler 
billettprisen for en delegat, lar det seg ikke gjøre å beregne snittkostnaden. 
 
Husk å ta med kontanter for reiseoppgjøret.  Det er ikke mulig å bruke kort.  
 
De som kommer med fly til Gardermoen, kan plusse på reisekostnadene med 442,00 som utgjør 
reise med NSB tur retur Drammen. NSB har to avganger i timen; enten tog til Larvik/Skien 
eller Kongsberg.  Begge stopper i Drammen – ingen overgang i Oslo.  
Flytoget går også til Drammen, men billett t/r koster 520,00. Godkjent som reisekostnad blir 
imidlertid 442,00.  Reisetid for begge alternativer er ca. 1 time.     
 
PÅMELDING. 
Påmeldingsfristen er satt til 1. mars.  
 
Påmelding skjer ved å fylle ut vedlagte skjema (side 7) med nøyaktige opplysninger, og sende 
det til  
 
 Al-Anon Servicekontor 
 Frivilligsentralen 
 Landfalløya 78 

3023 Drammen 
 
Påmeldingsskjemaet kan også sendes som PDF-fil på mail til  
 

http://www.al-anon.no/
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 post@al-anon.no 
 
Det vil bli sendt bekreftelse fra Servicekontoret så fort påmelding kommer inn.  NB!  Husk å 
sjekke med Servicekontoret hvis bekreftelse uteblir!  Dette for å unngå misforståelser i 
tilfelle det skulle være mailer som ikke kommer frem. 
 
BETALING. 
Velg ett av alternativene ovenfor, og angi i påmeldingsskjemaet hvilket alternativ som velges. 
(Alt.1, Alt.2 osv)   
 
Betaling må skje samtidig med påmeldingen, til Al-Anon sin  
 

konto: 6051.06.50754.  
 
VIKTIG!: Husk å merke innbetalingen med gruppenavn/distrikt og fullt navn- adresse og 
telefon til delegat! 
 
Påmeldingen er bindende og deltakeravgiften blir ikke refundert ved avmelding, men dere kan 
selvsagt sende en annen delegat dersom noen blir forhindret fra å reise. 
 
DELEGATER. 
Hver gruppe kan sende en delegat med stemmerett.  Det er også mulig å delta med 
observatør(er) ut over dette, men da har vedkommende ikke stemmerett. Vi håper så mange 
grupper som mulig melder på en delegat, det er viktig for driften og utviklingen av Al-Anon 
Familiegrupper Norge. 
 
Fra og med Servicekonferansen i 2010 ble det innført å invitere en delegat fra hver gruppe, 
istedenfor to distriktvise delegater.  Dette ble innført fordi flere distrikter ikke fungerte 
etter våre tradisjoner.  Dette kan selvfølgelig medføre at enkelte grupper ikke ser seg råd til 
å sende egen delegat.  Det er imidlertid ønskelig at grupper fra alle våre distrikter deltar på 
konferansen.  
 
Distrikter med få grupper bør da ta initiativ til økonomisk samarbeid slik at i det minste en 
gruppe kan sende delegat, og da bli enige om at denne deltar som talsmann for de andre 
gruppene.  I distrikter hvor gruppene samlet ikke er økonomisk i stand til å sende delegat, er 
det dessverre lite en kan gjøre med dette, det er ikke tradisjon for å subsidiere deltakelse ut 
over fordeling av reisekostnader. 
 
SERVICEKONFERANSENS TEMA. 
Tema på årets Servicekonferanse er  
 

«7. Tradisjon». 

http://www.al-anon.no/
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Som alle vet er vårt Fellesskap selvhjulpen i alle sammenhenger – også økonomisk.  All inntekt 
til drift av Servicekontoret genereres gjennom bidrag fra gruppene og salg av litteratur.  
Stopper dette opp – er det slutt på Al-Anon.   
Spørsmål som blir stilt er om det er anledning til å generere inntekt fra for eksempel 
loppemarked, eller annet salg.  I vår gamle bok; 12 Trinn og 12 Tradisjoner side 115 (grønn bok) 
er loppemarked og utlodning nevnt som et eksempel på inntekter som er godkjent. 
 
I tjenestehåndboken omtales Al-Anons inntekter på følgende sider; 28, 33, 34, 37, 39, 40 og 
43.  (Alle Delegater oppfordres til å studere både «Tjenestehåndboken», «På Rett Vei» og 
«Mot Til å Forandre» – spesielt de temaer som omhandler 7. Tradisjon og annen tjeneste.)  I 
boken «På rett Vei» er spesielt temaer på sidene 132, 197, 227 og 232 relatert til årets tema.  
 
Delegater som ikke har egen Tjenestehåndbok, kan henvende seg til Servicekontoret for 
å få den tilsendt i god tid før Servicekonferansen. Det er viktig at alle får en innføring i 
våre Tre Legater før Servicekonferansen. 
 
Al-Anons Tolv Tradisjoner er retningslinjer for den framgangsmåten og enheten som er 
nødvendig for å holde liv i sunne grupper. Og i tillegg til våre 12 Tjenestebegrep er de også 
viktig for en fungerende struktur for hele Fellesskapet. Tradisjonene er en like viktig del av 
vårt åndelige grunnlag som trinnene.  Tradisjonene danner rammen for en felles enighet som 
det er nyttig å knytte rundt aktivitetene våre.  Det vi lærer av å studere Tradisjonene, danner 
en ramme både for vårt personlige liv – og for gruppene. 
 
For optimal utbytte av hva Al-Anon tilbyr av hjelp, er inngående kjennskap til alle våre tre 
legater viktig.  
 
Vi følger frivillig Tradisjonene så godt vi kan. Dette fordi erfaringer har vist at gruppene blir 
mindre effektive – og til og med kan falle fra hverandre hvis vi beveger oss for langt bort fra 
dem i den ene eller andre retningen. 
 
Vi anbefaler at de som skal delta på Servicekonferansen studerer, og setter seg inn i temaet.  
Al-Anons program viser veien til et normalt og innholdsrikt liv for hver enkelt av oss, noe som 
styrkes ytterligere hver gang vi opplever å ha gitt en nykommer en del av denne 
rikdommen. 
 
SAKER PÅ SERVICEKONFERANSEN. 
Frist for innsending av saker, ideer, meninger og spørsmål fra grupper og distrikter til 
Servicekonferansen er. 
 

1. mars 2017. 
 
Saker som ikke er innkommet innen fristen, vil ikke bli behandlet på Servicekonferansen. 
 

http://www.al-anon.no/
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INNSENDING AV GRUPPERAPPORTER/DISTRIKTSRAPPORTER. 
Det anmodes om at alle gruppene lager en årsrapport som sendes til Servicekontoret så snart 
som mulig. Rapporten kan for eksempel inneholde størrelsen på gruppa, (ca antall medlemmer) 
rutiner for verv, aktiviteter (OI-arbeide e.l.) aktiviteter og seminarer, spesielle møter, (f.eks. 
Trinn-møter og nybegynnermøter) økonomi, samarbeide med lokal AA-gruppe, deltakelse på 
distriktsmøter, etc. 
 
Forslag til innhold av rapporter finnes på vår hjemmeside; www.al-anon.no - under 
«Medlemmer/grupper.»  Passord for innlogging på «Grupper» er gruppernorge. 
 
Rapport fra distriktene kan f. eks. inneholde antall grupper i distriktet (+ gruppenavn), antall 
møter i året, OI-arbeid, økonomi, nyetablerte grupper i distriktet, fordeling av verv, etc.  
Rapportene kan sendes sammen med påmeldingen.  Grupper/distrikter som ikke skal delta på 
Servicekonferansen bes også å sende sine rapporter innen samme frist.    
Rapporten sendes Servicekontoret på oppgitte adresse – eller som vedlegg på mail til  
post@al-anon.no. 
 
Frist for innsending av rapporter er 1. mars. 
 
VALG AV NYE MEDLEMMER TIL TJENESTERÅDET. 
Tjenesterådet i Norge kan bestå av 8-9 medlemmer.  Tjenesterådet består for tiden 
av følgende ledere; 
 

1. Daglig leder av Servicekontoret.   
2. Leder av OI-komitéen (på valg) 
3. Leder Økonomikomitéen (på valg) 
4. Leder Arrangementskomitéen 
5. Leder Litteraturkomitéen (på valg) 
6. Leder WEB-komiteen (ny komite) 
7. Leder VBA/Alateenkomitéen (på valg)  (ubesatt verv) 

 
Ethvert Al-Anon medlem kan søke om å bli valgt som leder av en komite og må selv 
sende inn en søknad til Servicekontoret senest innen 1.mars. Søknaden bør inneholde 
opplysninger om hvor lenge man har deltatt på Al-anon møter, tidligere verv og en kort 
begrunnelse for hvorfor man ønsker å bli komiteleder. Skjema for påmelding er 
vedlagt samme mail som dette brevet, og finnes også på vår hjemmeside. 
 
Medlemmer av Tjenesterådet velges for en 3-års periode, men de kan velges i to 
perioder som kan følge etter hverandre. Fremtidige medlemmer av Tjenesterådet 
velges av den sittende komiteen ut fra de kandidatene Servicekonferansen har 
nominert. Nyvalgte ledere velger selv sine komitemedlemmer. 

http://www.al-anon.no/
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Man kan gjøre tjeneste i Tjenesteråd og komiteer, selv om man bor langt unna 
Servicekontoret. Vi benytter SKYPE og telefonmøter. Du vil oppdage at det å gjøre 
tjeneste på flere nivå gir en enorm personlig vekst.  
 
Det er morsomt, interessant og kan være arbeidsomt å være komiteleder, og svært 
utviklende.  Vi håper flere har lyst til å yte tjeneste for Al-Anon på nasjonalt plan! 
 
Komitemedlemmer. 
I tillegg til ledere er komiteene avhengig av medlemmer som kan tenke seg å gjøre tjeneste 
som komitemedlem. En slik tjeneste er en fordel for de som kanskje ser for seg en fremtid 
som leder selv, og det er også givende hvis man ønsker å bli bedre kjent med hvordan Al-Anon 
fungerer innenfra.  Slik tjeneste er også til hjelp i prosessen for tilfriskning i Al-Anon.   
 
Da gjenstår det å ønske alle hjertelig velkommen til Servicekonferansen 2017. Håper alle 
møter med inspirasjon og glød ut fra mottoet om å styrke det norske Al-Anon fellesskapet.  Vi 
er alle amatører, men vi skal ha forventninger til Servicekontoret og Tjenesterådet – 
forventninger om at det norske fellesskapet og våre gruppers interesse blir ivaretatt på beste 
mulig måte innenfor de rammer som gir seg ut fra et landsdekkende engasjement og 
deltakelse.   
 
Vi ønsker å bli større – og vi tror det er mulig.  Vi ønsker å bli synlig uten at det skal gå ut over 
anonymiteten – og vi tror det er mulig.  Vi ønsker å tiltrekke oss nye medlemmer, og at de skal 
føle seg velkommen og finne hjelp i fellesskapet vårt – og vi tror det er mulig.         
 
Med vennlig Al-Anon hilsen 
 
Lars 
Al-Anon Servicekontor 
Frivilligsentralen 
Landfalløya 78 
3023 Drammen 
Tel 483 05 999 – 928 44 551 
www.al-anon.no 
post@al-anon.no 
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PÅMELDINGSSKJEMA SERVICEKONFERANSEN 2015 
 

GRUPPENS NAVN: 
 
 

 

GRUPPENS 
POSTADRESSE: 
 

 

GRUPPENS  
E-POSTADRESSE: 
 

 

DELEGATENS 
NAVN: (FULLT 
NAVN) 
 

 

DELEGATENS  
E-POSTADRESSE: 
 

 

DELEGATENS 
MOBILNUMMER: 
 

 

REISEMÅTE: 
 

 

 
TOTALE 
REISEKOSTNADER 
TUR/RETUR.: 
 

 

 
HUSK Å TA MED EVT. TOGBILLETT T/R GARDERMOEN. (Se pris ovenfor) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FOR DE SOM KOMMER MED FLY TIL GARDERMOEN ANGIS ANKOMST/AVGANGSTIDSPUNK FOR FLY. 
 
 
 

ANKOMST 
FREDAG: 
 

 

AVGANG 
SØNDAG: 
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