Tanskan Valtuustokokous raportti 2017
Tanskan Valtuustokokouksen raportti Midllefartissa 22-23.4.2017 Fænøsundissa.
Allekirjoittanut osallistui Anonyymien Alkoholistien valtuuttamana PMV:nä kokoukseen.
Toimin tarkkailijana yhdessä Ronaldin kanssa.(Ruotsin PMV)
Saavuin Fænøsundiin perjantaina 21.4 Svend ja Charlotten Tanskan PMV:t pyynnöstä,jotka
toimivat vierailijoiden isäntinä.Paikalla oli myös Ronald (PMV Ruotsista)
Meidät majoitettiin,esiteltiin paikkoja ja vaihdettiin kokemuksia.
.
Osallistujat:
- Valtuutettuja 55 henkilöä.
-Neuvoston jäseniä 12
-Valtuustokokouksen Presidentti Morten R.
-Taloudesta vastaava Morgens.
-Ernst raportointi.#
-Tanskan PMV:t Svend ja Charlotte.
-Maailmanpalvelu valtuutettu Sune
-Vierailijat oli minä PMV tarkkailijana Talous komiteassa sekä Ronald Pmv tarkkailijana
Visiot komiteassa.
-toimistonhoitaja

Lauantai:
Kokouksen avaus toimii samalla tavalla kuin Suomessa.Tämän jälkeen ehdotukset
virkailijoiksi. Puheenjohtaja,sihteerit,pöytäkirjan tarkastajat ja pöytäkirjan tarkastajat.(Olivat
valmiina ehdokkaina)
MVP Sune kertoi AA:n kokemuksensa teemasta Yksi maailma-yksi AA-yksi sydämen kieli.
Toimikunnat kokoontuivat käsittelemään aloitteita.Toimikunnat oli jaettu seuraavasti:
-Media
-Visiot
-Workshop
-Talous
-Palvelu
Jokaiselle toimikunnalle annettiin sille sopivat aloitteet,tästä toimikunta teki ehdotuksensa
isolle salille äänestykseen.
Valittiin vuoden 2018 puheenjohtaja ja varapj.
Raportit hyväksyttäväksi neuvoston toimikunnilta ja kansainvälisiltä valtuutetuilta:
Box-334 komitea(meidän Selvä-lehti)
-samoja ongelmia ja ratkaisuja kuin Anonyymeillä.

IT komitea
-sairastapauksen vuoksi ei raportoitavaa.
Valtakunnallinen informaatio komitea.
-Bornhomin kansan tapahtumaan osallistutaan.
-Elokuva Alkoholi ja minä on valmis.
-Kirje kolmelle politiikolle ei ole edistynyt.
-Webb paikan vaihtaminen käynnissä.
Kirjallisuus toimikunta
-toimikunnan uudistaminen vireillä.
-Äänikirjat joita voi kuunnella ilman cd:tä vireillä
Puhelin ja sähköposti toimikunta
-Operaattorin vaihto vireillä.
-Vanhojen puhelimien vaihto älypuhelimiin(75 kpl)
Palveluopas toimikunta
-Uudistettu palveluopas valmis
Talous komitea
-Ryhmien tuki pienentynyt.
-Palvelu maksaa.
Pohjoismaiden valtuutetut
-Svend ja Charlotte ovat osallistuneet muiden Pohjoismaiden VK:iin
-Osallistuvat Hässleholmin PMV kokoukseen
Kansainvälinen valtuutettu
-Osallistui maailman kokoukseen.
Palveluneuvosto
-Eivät ole onnistuneet saamaan AA-ystävä jäsentä.
-Toivotaan palveluhalukkuutta myös PN:oon
Päivä päättyi tyyneysrukoukseen.
Sunnuntai
Talous
-Morgens esitteli talouden luvut,jotka hyväksyttiin äänestyksen jälkeen vaikka budjetti meni
miinukselle.
Uusi Palveluopas hyväksytty.
Aloitteiden käsittely
-Aloitteita oli 15 kpl.

-Kaikista aloitteista äänestettiin.
-Kaikki aloitteet hyväksyttiin VK:n toimikuntien ehdotusten mukaisesti.
-15:sta aloitteesta 3 hylättiin toimikunnan ehdotuksen mukaisesti.
-2018 VK:sen pj. valittiin.
-Seuraava Tanskan VK 21-22.huhtikuuta 2018.
-4-vuotta toimineiden valtuutettujen hyvästit.
Ruotsin ja Suomen PMV:jen puheenvuorot.
Ronald PMV Ruotsi
-Kiitti järjestelyistä se oli hänen ensimmäinen ulkomailla oleva kokous.
Erkki PMV Suomi
-Aloitin puheeni sanomalla “nimeni on Erkki ja olen Alkoholisti” tämä nauratti mutta kaikki
ymmärsivät mitä sanoin.Kiitin heitä järjestelyistä,toiminnan tehokkuudesta ja uusista
ystävistä. Kiitin erityisesti Svendiä hyvästä puheesta Anonyymien 20.v valtuusto
kokouksessa.
Tämän jälkeen oli enää kokouksen päätös ja tyyneysrukous.
Omat kokemukset ja eroavaisuudet Suomen VK:een.
-Vk toimikunnille jaettiin aloitteet aiheiden mukaan,eli toimikunta johon itse
osallistuin(Talous) käsitteli ainoastaan taloutta koskevia aloitteita.
-Aloitteista äänestettiin “viuhkoilla” joka oli viivottimen näköinen.Punainen=ei,Keltainen=ei
kannanottoa,Vihreä=hyväksyntä.
-Neuvoston toimikunnat esittelivät toimintansa “Isossa Salissa”.Ne hyväksyttiin.
-Aloitteet koskivat AA:n näkyvyyttä,kirjallisuutta,kotisivuja,ja tietenkin taloutta
esim.palvelutoimiston siirtäminen halvempaan alueeseen,Box lehdestä ym.
-Tanskan VK toimii erittäin tehokkaasti ja valtuutetut olivat erittäin hyvin tutustuneet
ennakkoon raportteihin.
-Tanskassa on 6 aluetta ei piirejä jossa valtuutetut valitaan.
Lopuksi kun äänioikeutettuja on 57 kpl on hyvin vaikea saada kaikki yksimielisesti
päätettyä,siksi äänestys.Kaikki asiat hyväksyttiin 96-100%:n enemmistöllä.
Erkki PMV

