Regionsmøde aa midtjylland 14-11-2009
Deltagere
Navn
Gruppe/By
Søren
Erik
Odder
Erik
Beder
Annemette
Århus, Vestergade lø-af
Mogens
Rønde
Kurt
Beder
Arne
Årus, Markus onsd.aft.
Carsten
Vejle, tirsdag
Johanne
Skanderborg, torsdag
Svend
Århus, Det blå sted, onsdag
Anita
Horsens
Henrik r
Horsens, søndag
Willy
Århus
Pepe
Århus
Charlotte
Ringkøbing
Henrik p.n.
Lis
Ernst

Horsens, fredag
Silkeborg, mandag
Århus, lø eft

Johannes
Peter
Poul
Arne
Erland
Ivan
Lisbeth
Jytte
Benny
Vibeke
Ole

Horsens
Horsens
Horsens
Grindsted
Skanderborg
Silkeborg, Mandag
Skanderborg
Århus, St. Pouls (eng)
Skive, mandag

Rep /obs
Næstformand
Kasserer
Grp. Rep supl.
Grp rep
Grp. Rep
Obs
Grp rep
Grp rep
Grp rep
Grp rep
Obs
Grp rep
Obs
LIV rep
Fmd infoudvalg,
grp rep Ringkøbing
Grp rep
Grp rep
Grp. Rep
rep i TUV
Obs
Obs
Obs
Grp rep
HSR rep
Sekretær
Obs
Grp.rep
Obs
Grp rep
Grp rep
bladudvalg

1. Velkomst
a. Susanne bød velkommen og læste formålserklæringen
2. Valg af dirigent og referent
a. Dirigent Søren, referent: Annemette
3. Godkendelse af dagsorden
a. Punkt 7 behandles efter punkt 9
4. Fremtidige regionsmøder
a. Næste år 2010:
i. 13/2 Skanderborg
ii. 29/5,
iii. 4/9,
iv. 27/11
5. Præsentation af de tilstedeværende
6. Godkendelse af referat d 5/9 2009
a. Niels og ikke Henrik har omlagt hjemmesiden
b. Charlotte påpegede at ord som ”tantemøder” ikke hører hjemme i vores officielle
papirer
c. Enighed – vi lærer fortsat!
7. Rapporter
a. Formand – v. Susanne
i. Pepe spørger ind til om der sættes handling bag opfordringen til at alle
grupper vælger grupperepræsentant.
ii. Arne foreslår, at man ved udsendelse af referat skriver en tydelig opfordring
til at vælge repræsentant
iii. Ivan – referatet sendes til alle grupper, der har en postmodtager
iv. På mødet er der 16 grupperepræsentanter – i regionen er der 80 møder!
b. HSR – v. Erland
i. Ernst – der er efterlyst korrekturlæsere. På sidste møde var der nogen, der
meldte sig. Der er endnu ikke kommet noget om opgavens indhold – Erland
følger op
ii. Til referat fra HSR: Bred ”uenighed” er selvfølgelig ”bred enighed”
c. Kasserer – v. Erik
i. Der overføres 25.000 til hovedkontoret
d. Sekretær v. Ivan
i. Ivan tager opgaven på dispensation(se punkt 8) fastholder, at pr 30/6 er det
ultimativt slut med ham i sekretærposten. Det er vigtigt at fastholde
rotationsprincippet!
e. Informationsudvalget v. Charlotte
i. Lis – hvad er brev til kommunerne. Pepe: I samarbejde med ven af AA Jesper
Kiel er der udsendt et brev til kommuner og menighedsråd. Nu følges der på
på det.
ii. LIV referater er medsendt. Pepe opfordrer til at spørge ind til det.
f. Telefonvagten v. Ernst

i. Siden udsendelse af referat er der sket en ændring. Der mangler nu 4
hjemmevagter, så hermed en opfordring til at melde sig.
g. Hjemmeside webredaktør var ikke til stede
i. Skriftlig rapport godkendt
h. Bladet v. Søren
i. Næste nummer er på trapperne
i. Håndbogs - arbejdsgruppen v. Erland (der er p.t. ikke noget håndbogsudvalg, men i
den nye struktur lægges der op til det)
i. Den nye håndbog er færdig. I næste uge lægges den på hjemmesiden med
synlig, hvor der er rettet. Den tages op på næste møde
8. Præsentation af kandidat/er til sekretærposten i regionen
a. Efter regionsrådets vurdering er den kandidat, der har meldt sig ikke tilstrækkelig
kendt med struktur og servicearbejde i regionenen, da han endnu ikke er set på et
regionsmøde. Regionsrådet indstiller, at han tilbydes at følge afgående sekretær og
næstformand som føl i et stykke tid. Ivan tilbyder at fortsætte til 30/6 som sekretær
på regionsmødets dispensation. Regionsmødets godkender dispensation.
9. Valg af sekretær – udgår se pkt 8
10. SK2009 + SK2010
a. Da der skal arbejdes meget med AA’s stuktur op til SK2010, bliver der indkaldt til
en arbejdslørdag for de delegerede
b. Der mangler p.t. 2 1. års delegerede. Ædruelighedskrav 2 år iflg. egen
servicehåndbog. Delegerede skal være grupperepræsentant.
i. Vi har ret til 10 delegerede og to observatører. Formanden har den ene
observatørpost.
ii. Delegerede fra sidst: 1. år Susanne, 2. år: Henrik S, Niels, Henrik R 3. år:
Keld, Svend, 4. år: Helle, Annie
iii. Jytte, Lis og Ernst melder sig som interesserede. Der må gerne opstille flere.
Interesserede kan henvende sig til Susanne. Endelig indstilling på næste
regionsmøde.
iv. Deadline for indsendelse af ændringsforslag – informationer er tilgængelige
på hjemmesiden
11. erfaring fra grupperne
a. Johanne, Skanderborg: giver store bog til nykommere – det virker godt
b. Jytte, mandagsgruppen, Skanderborg – 1 år gammel – kører efter At leve ædru og
der er gåtur om søndagen for gruppemedlemmer. Det giver et anderledes indhold og
samvær at være sammen også udenfor møderne.
c. Ole, Skive – meditationsmøde(i 20 minutter) i stedet for speakermøde den 1. mandag
i hver måned
d. Arne, Markus onsdag Århus, har stor glæde af at køre gruppesamvittighedsmødet
med meget fast struktur. Referatet læses op, og gruppen kan høre, om der er- eller
ikke er nye tiltag for nykommere. Her viser sig også stort behov for socialt samvær
e. Susanne fortæller om møde mandag aften i Århus, hvor der er kaffe før og efter
f. Annemette fortæller om café lørdag aften i Århus, Vestergade
g. Det understreges at sociale aktiviteter ikke er AA
h. Pepe minder om mulighed for at udnytte den 14. januar 2010 (AA’s 55 års
fødselsdag) til noget
i. AA Viborg har startet et AA meditationsmøde op sammen med natkirke i domkirken
12. Evt

a. Erik Beder foreslår bladet, at man sender kopi af artikler til Box334, så de har noget
at plukke i
b. Pepe minder om at VI har et blad og Søren supplerer med ønsker om indlæg
c. Arne foreslog at man rundsender flg. Til alle grupper:
i. Alle AA-grupper i Midtjylland kan vælge en grupperepræsentant, som
deltager på regionsmøderne.
Da jeres gruppe er selvstyrende, afgør I selv, om I ønsker at gøre dette. Vi
kan oplyse, at de grupper, som gør det har gode erfaringer dermed.
13. Afslutning
a. Tak til Silkeborg for arrangementet
b. Indsamling af hattepenge og løfter og sindsrobøn

