Seminar 4. oktober 2014

Kommunikationen er vigtig, dvs. Grupperepræsentanten vidergiver hvad der er sket til de enkelte
grupper. Har gruppen ideer eller spørgsmål som skal gives videre til de internationalt delegerede?
Vi skaber intet uden diaglog, ildsjæle skaber resultater og vi har en del materiale at give videre.

Nogle gange skal ideer og spørgsmål "serveres" for gruppen på en "tallerken"
Var det en ide med venskabsgrupper i andre lande?
Er det muligt at en international delegeret får et spørgsmål med til international konference til et
andet lands delegeret og kan denne evt. tage hjem og undersøge spørgsmålet, hvis det ligger
udenfor den adspurgtes erfaringer og evt melde direkte tilbage til spørgeren? Dette kan give et
samarbejde på tværs af landegrænser.
Vigtigt at rapporter fra de internationale delegerede ligger på hjemmesiden, så grupperne kan
læse det.(nødvendigheden af at grupperepræsentanten kigger på hjemmesiden er streng
nødvendigt i denne forbindelse.)

Workshop omkring erfaringsudveksling(som seminaret)
Samarbejde med andre regioner, og regionerne skal være skarpere på hvad der sker i
internationalt regi.

Anette

Seminar den 4. Oktober 2014.

GRUPPEARBEJDE:
Hvordan ser Danmarks rolle ud i det internationale arbejde, og hvordan får vi erfaringerne ud i
grupperne og retur til de andre lande?
Gruppe 1:

- De erfarne i AA tager de nye med til regionsmøde.
- Regionen kan arrangerer workshops om, hvordan en AA - gruppe fungerer.
- Gode erfaringer med, at telefonvagter personligt tager ud til grupper og efterlyser
kontaktpersoner til telefonvagten.
- Mindre enheder - intergrupper, så vi kommer tættere ud til folk.

- Formanden for regionen kan ringe til en gruppe og bede den afholde regionsmøde.
- Hvis man holder Regionsmødet i en større by, kan den gruppe, der står for mødet, kontakte
andre grupper i byen og få dem med.

- Vi kan vende det hele om, og skrive ud til grupperne: "Hvad kan vi gøre for jer?"
- Fællesskabet kan pålægge de internationale delegerede (ESM og WSM), at de skal tage rundt i
de 6 regioner, og fortælle, når de - hvert andet år - har været til henholdsvis European Service
Meeting og World Service Meeting. På den måde kan vi få deres erfaringer bragt længere ud,
ligesom de kan få tilbagemeldinger. Der må så laves en ordning mht de nordisk delegerede, da
de jo deltager i en del flere møder.
Referent: Ernst

Gruppe IV

Internationale tillidsfolk

Regionen

AA gruppen

Det er regionen der opmærksomt følger udsendelse af rapporter og andre oplysninger fra vore
internationale tillidsfolk og – omnødvendigt filtrere oplysningerne ud til gruppen således at de kan
meddeles i oversigtsform med henvisning til hvor den fulde rapport kan læses. Spørgsmål kan rettes
gennem regionen (på regionsmøder) eller direkte til tillidsfolkene.

Ved at indføre et fast punkt på dagsordnen – eller som en rapport – bør det være muligt at give
tilbagemeldinger til rapportskriveren. Ligeledes vil der være et forum hvor der kan rejses spørgsmål som
man fra regionen side kan søge svar på.

Såvidt vi kunne se ville summen af viden blive større – og det er jo ikke så ringe endda!

