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                                                AL-ANON   

Invitasjon til Al-Anon 

SERVICEKONFERANSE 2022 
 
Vi har gleden av å invitere til Al-Anon Norges Servicekonferanse. 
1. - 3. april 2022 på Clarion Hotel Ernst i Kristiansand 

 

Nok en gang har vi vært gjennom et år med nedstenging og vanskelig forhold for flere av våre grupper. Det er flere 

grupper som har mistet « medlemmer», og noen er til og med nedlagt. Heldigvis har vi også noen som er kommet til, 

men vi blir stadig færre. Heller ikke i 2021 har vi vært selvhjulpne slik det står i vårt program. Vi har ikke klart å 

opprette et Servicekontor med en daglig leder, vi får ikke trykket opp litteratur og vi har flere ledige «verv». Det 

tjenesterådet som sitter i dag ble valgt for ½ år i oktober 2020. Vi sitter fortsatt, og vi prøver å gjøre så godt vi kan ut i 

fra de forutsetningene vi har. 

Vi prøver igjen å få gjennomført en Servicekonferanse. Vi er avhengig av at gruppene rundt om i landet sender en 

delegat hit, og at flere tar ansvar og melder seg til tjeneste. En Servicekonferanse har et formeldt innhold, men det er 

også samholdet og møtene mellom møtene som er viktige, og som gir den unike følelsen av samhold på tvers av 

grupper og distrikt. 

 

Vel møtt. 

 

PROGRAM FOR HELGEN: 
Fredag: 01. april 

fra        kl. 17.00:                        Registrering, tildeling av rom og mingling 
                     kl  18.00 – 18.30            Velkommen, presentasjon og dagens tekst.                          
                     Kl 18.30 – 20.00            Middag / kveldsmat.                    
                     kl. 20.00 - 21.00             Lysmøte 

                     kl. 21.00                       Tid for en god samtale 
 
Lørdag: 02.april 
                     kl. 07.30 – 08.45            Frokost 
                     kl. 09.00 – 12.30            Servicekonferanse 
                     kl. 12.30 – 14.00            Lunsj 
                     kl. 14.00 – 16.00            Servicekonferanse 

                                                            Sosial tid 

                     kl. 18.30 – 20.00            Middag 
                     kl. 20.30 -  22.00            Lysmøte 
 
Søndag 03.april: 
         kl. 08.00 – 08.45             Frokost og utsjekk 
                    kl. 09.15 – 11.00             Dagens tekst og gruppearbeid og kaffepause 
                     kl. 11.00 -  12.00             Evaluering og avslutning 
 

PRISER OG PÅMELDING: 
Overnatting er i enkeltrom. 

Fredag – søndag fullpensjon  (2 overnattinger, frokost, lunsj, middag og møterom   kr. 3800,- 

 

Øvrige priser:  
Dagpakke fredag – søndag (alt inkludert uten overnattinger)                                   kr.1700,- 

Dagpakke lørdag med lunsj uten middag                                                                     kr. 750,- 

Middag lørdag                kr. 595,-  

 

Det er den enkelte gruppe som betaler for sin delegat. Eventuelle observatører betaler i utgangspunktet for seg selv. 



Al-Anon Familiegrupper, Tlf. 483 05 999, E-post: post@al-anon.no 

Påmelding skjer på vedlagte skjema. Last det ned og fyll det ut. Ferdig utfylt skjema sendes post@al-anon.no 

Påmeldingsfrist er 13.02.2022. I år er betalingsfristen 01.03.2022 slik at gruppene får inn nok i 7. tradisjon. 

 

HVORDAN KOMMER DU TIL KRISTIANSAND? 
 Dere kan fly (Widerø har tilbud ute nå) til Kjevik og buss inn til byen, Tog. Buss fra Oslo og nedover kysten, Privatbil 

(husk samkjøring mellom grupper eller innad i grupper dersom dere kommer flere fra samme distrikt). 

 

REISEUTJEVNING 
Reisekostnader dekkes i utgangspunktet av hver enkelt gruppe, men prinsippet er at alle skal ha like kostnader til reise. 

Derfor bes alle delegater å melde inn sine kostnader når de melder seg på. Kostnadene gjennomsnittsberegnes, noen 

vil få en liten ekstrakostnad og andre vil få litt tilbake. Reiseutgiftene sendes inn digitalt etter konferansen. Delegatene 

vil få mail fra benedicte om dette etter konferansen. Husk å spare ppå billetter / kviteringer for dokumenterte 

reiseutgifter. 
Alle delegater oppfordres til å finne rimeligste reisemåte. 
 

INNSENDING AV SAKER TIL SERVICEKONFERANSEN FRA GRUPPENE. 
 Frist for innsending av saker fra grupper og distrikter til Servicekonferansen er  
27.02.2022 Saker som ikke er innkommet innen fristen, vil ikke bli behandlet på Servicekonferansen. Saker kan 

sendes til Servicekontoret på mail til post@al-anon.no. Saken må være begrunnet og klar til behandling. 
 

DELEGATER 
Servicekonferansen er Al-Anons høyeste instans. Det er derfor viktig at gruppene er representert her. Hver gruppe kan 

sende en delegat med stemmerett. Dette kan være Grupperepresentanten eller andre. Øvrige gruppemedlemmer er 

velkommen til å delta som observatører uten stemmerett. 
 
Påmeldingen er bindende og deltakeravgiften blir ikke refundert ved avmelding, men dere kan gjerne sende en annen 

dersom noen blir forhindret fra å delta. 

 

VALG AV KOMITÉLEDERE og KOMITÉMEDLEMMER TJENESTERÅD  
Alle som deltar på Al-Anon møter kan søke om å bli valgt inn i en komité. Søknadskjema ligger på A-Anon.no/ 

grupper/mal. Dersom du ønsker å ta tjeneste fyller du ut skjemaet og sender det til post@al-anon.no innen 27.02.2022  

De komitélederne som sitter per i dag ble valgt fra Servicekonferansen i oktober 2020 og frem til Servicekonferansen i 

2021. I og med at vi ikke hadde Servicekonferanse i 2021 betyr  det at alle komitéledervervene  skal besettes på nytt i 

år.  

Dere kan lese om komitéene i Tjenestehåndboka og «På Rettt Vei» 
Årets Servicekonferanse skal velge følgende: 
Redaksjonskomité / redaktør for trinn for trinn 
VBA / Alateen, 
Økonomikomité, 
Arrangementskomité 
Litteraturkomité 
OI- komité 
Arkivkomité 
 
Om dere trenger mer informasjon så finner dere det i Tjenestehåndboka og under Tjenestebegrepene i « På rett vei». 

Søknadskjema for komitéledere – medlemmer finner dere på A—anon.no/logg inn/grupper. Passordet er 

«gruppeernorge». 
 
Vil også minne på innlevering av årsrapport fra grupper og distrikter. Skjema ligger inne på www.al-anon.no, 
under «Grupper». Dere logger inn med passord «gruppernorge». Fristen er 27.02.2022. Dette sendes til post@al-

anon.no 
 

Tjenesterådet ønsker dere velkommen, og ser frem til å møte dere til noen fine dager. 
 
Mvh. 
Bodil 
Leder i Tjenesterådet 
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