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Indkaldelse til Regionsmøde 
Lørdag den 24. september 2016 kl. 10:00 

Frivilligcenter Aarhus, Grønnegade 80, 8000 Aarhus C    

Tilmelding senest 20. september 2016 til: 
Ernst – SMS til 2324 8728 eller mail til ernst@mamalou.dk 

 
Kaffe og rundstykker fra kl. 9:30 

 
Tag en AA’er med til regionsmødet, så bliver der flere til at yde Service i AA 

 
001   Velkomst 
 
002   Valg af ordstyrer 
 
003   Præsentation af de tilstedeværende 
 
004   Godkendelse af dagsorden 
 
005   Godkendelse af referat fra sidste regionsmøde 
Referater fra Regionsmødet den 28. maj 2016 samt fra mødet i regionsrådet den 30. august 2016 er 
tilgængelige på regionens hjemmeside. 
 
006   Rapporter – se Bilag 1 
HSR gennemgår status – øvrige rapporter kan der stilles spørgsmål til. 
 
007   Workshop 
Emne: Se bilag 5  
 
008   Valg 
• Valg af repræsentant til Litteraturudvalget i AA DK - se jobbeskrivelse på regionens 

hjemmeside – og se ansøgning fra Rie i bilag 2 

• Valg af Formand for regionen - se jobbeskrivelse på regionens hjemmeside – og se ansøgninger 

fra Ivan og Henrik i bilag 3 

• Valg af sekretær til RegionMidt - se jobbeskrivelse på regionens hjemmeside – og se ansøgning 

i bilag 4 

 

Kandidater kan fortsat kontakte den fungerende formand (Carsten, 2330 8424, c.s.n@privat.dk) for 
opstilling. 

009  Hvordan gør vi regionsarbejdet mere levende? 
 
010   Servicesponsor 
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011   Erfaring Fra/Til grupperne 
Peter fra Horsens fortæller om gruppens aktiviteter. 
 
012   Introduktion til seminaret 8/10 2016 
 
013   Servicekonferencen 2017 
Delegerede til SK2017 skal vælges på regionsmødet 26/11 2016 
Forslag og workshop emner til SK2017 skal indsendes inden 16/10 2016 
 
014   Møder i 2016     
Udkast til møder i 2017 se nedenfor. 
 
015   Eventuelt 
 
016   Afslutning 
 
 

AA RegionMidt – Kalender 2017 – U D K A S T 
Dato Møde Sted 
2017-01-12 Regionsrådet Ernst 
2017-02-25 Regionsmøde ? 
2017-04-08 SK Formøde Aarhus, Grønnegade 
2017-04-22 SK 2017 Kun SK delegerede 
2017-04-23 SK 2017 Kun SK delegerede 
2017-04-27 Regionsrådet Ernst 
2017-05-20 Regionsmøde ? 
2017-08-24 Regionsrådet Ernst 
2017-09-23 Regionsmøde ? 
2017-10-07 Seminar Aarhus Grønnegade 
2017-10-26 Regionsrådet Ernst 
2017-11-25 Regionsmøde ? 
   

 
 
  

Regionsmøder 
26/11 2016:   Brædstrup 
Seminar 
08/10 2016:   Aarhus 
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Bilag 1 Rapporter 

Formanden/næstformanden 
Ikke modtaget 
 
HSR medlemmerne 
Ikke modtaget 
 
Informationsudvalget 
Ikke modtaget 
 
Telefon- og mailudvalget 
Ikke modtaget 
 
IT udvalget 
Ikke modtaget 
 
Sekretær 

For nærværende er der 98 grupper i regionen.       
 
I starten af 2016 indførte AA data et nyt adressesystem til erstatning for de ’skuffeløsninger’, der var 
etableret i de enkelte regioner. 
I AA Region Midtjylland udfasede vi derfor den gamle ’gmail-løsning’, der både håndterede de grupper i 
regionen, der havde oplyst en mailadresse, men også de grupper, der fortsat ville have deres post på 
’gammeldaws’ facon – altså pr. brev 

Desværre har AA Data endnu ikke – trods regionens opfølgning herpå siden maj 2016 – fået etableret et 
udtræk, så vi ved hvilke grupper der fortsat ønsker at få deres post pr. brev. 
 
Derfor ….. hvis I har kendskab til grupper der endnu ikke har oprettet gruppens mailadresse i AA Databasen, 
så foreslå dem at du får det gjort – alternativt at de skriver til aa.dk.regionmidt@gmail.com, og beder os 
sende breve til deres grupper pr. post. 
  

Bemærk 
Du får ikke længere mails fra Region Midt via de gamle mailadresser i Gmail. Alle udsendelser sker nu baseret på de 

oplysninger, der fremgår af AA DK’s databasen 
 

• Stamoplysninger om den enkelte gruppe 
Vi anbefaler at du checker din gruppes mailadresse hos AADK  
– dette gør du via dette link     http://dkaa.dk/find-aa-moder/aendre-gruppe-oplysninger 

 
• Dine egne ønsker om at modtage information – blandt andet fra Region Midt 

Det opretter du via dette link     http://dkaa.dk/maillister/ 
  

Kontakt os gerne (aa.dk.regionmidt@hotmail.com), 

hvis du har spørgsmål eller behov for hjælp – vi hjælper gerne!  
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Økonomi0 
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Bilag 2 Ansøgninger – AA’s landsdækkende Litteraturudvalg 
 
Fra: Rie Lærke Rasmussen <kurtrie@icloud.com> 
Dato: 30. maj 2016 10.50.13 CEST 
Til: ernst@mamalou.dk 
Emne: Litteraturudvalget 

Hej Ernst 
 
Tak for sidst, et givtigt og for mig meget informativt møde. 
Jeg har tænkt lidt meget over det ledige job i Litteraturudvalget, jeg er blevet enig med mig selv om, at 
jeg er interesseret. 
 
Jeg læser selv i det daglige AA litteratur og forsøger at holde mig ajour med nyt om emnet. F.eks. Kan jeg 
oplys, at der fornylig i Frankrig var reception for, at fejre udgivelse af en bog / novellesamling oversat fra 
grønlandsk til fransk. 
 
Jeg er ny i danske AA kredse, men har haft fast tilknytning til onsdagsgruppen i Nuuk, indtil for ca. To år 
siden, hvor jeg flyttede til Struer. 
 
bbJeg ha  tidligere arbejdet som radiojournalist, skoleleder på forskellige skoler i Nuuk, været 
personaleansvarlige på institutioner, fast underviser på Arbejdsmiljøuddannelsen i Grønland, under 
Arbejdstilsynet, nu tilknyttet universitetet i Grønland på freelance-basis. Formentlig dette år ud. 
Jeg er uddannet folkeskolelærer fra Seminariet i Nuuk i 1976, med engelsk som liniefag og er dermed 
tresproget, mundtligt som skriftligt. 
 
Håber at høre fra dig / Jer. 
 
Med venlig hilsen 
 
Rie Rasmussen 
Struer 
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Bilag 2 Ansøgninger – AA’s landsdækkende Litteraturudvalg – fortsat 
 
 
Hej Region Midt 
 
Jeg anmoder hermed om at være med til oversættelsen af den danske udgave af Store 
Bog/Anonyme Alkoholikeres grundlæggende tekst. 
 
Da jeg har haft problemer med computeren og netop fået den op at køre igen henvender jeg 
mig nu til jer. Jeg er klar over at denne anmodning skulle være sendt senest d. 9.9. men 
ønsker til trods for forsinkelsen at I, på jeres regionsmøde d. 24.9.2016, vil iberegne mig til i 
oversættelses-udvalget 

Jeg er kvinde på 45 år. Min ædrueligheds-dag er d. 12. februar 2006 
Jeg har siden mit første møde været ædru uden tilbagefald. 
Jeg har gennemgået trinnene ud fra Store Bog med sponsor på dansk 2 gange. 
Derudover har jeg gennemgået trinnene fra samme bog med engelsk sponsor ud fra den 
bengelske udgave. 
Jeg har i de sidste syv år studeret bogen gennemgående, vejledt en del sponsier som i dag 
har et ædrueligt og glad liv.  
 
Jeg er flydende i engelsk og deltager i to engelske møder ugentligt på Skype. 
Jeg har sammenholdt vores nuværende danske udgave med den engelske udgave i rigtig 
mange sammenhænge og jeg har indgående kendskab til indholdet samt erfaring med selv 
at leve et glad liv med bogens principper som det primære grundlag for mit liv. 

Derfor vil det være en stor fornøjelse for mig at være med til at bidrage i arbejdet med den 
nye oversættelse og jeg har mange forslag til hvordan ordlyden kan præciseres yderligere, 
så den danske udgave kan blive lige så tydelig for dansksprogede som den engelske er for 
engelsksprogede. 

Jeg ser meget frem til at høre yderligere oplysninger fra jer og jeg ser frem til arbejdet med 
oversættelsen. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Chalina Liv Jensen 
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Bilag 3 Ansøgninger – Formand for AA region Midtjylland 

 
 
Fra: Ivan Wammen <wammenivan@gmail.com> 
Dato: 11. aug. 2016 19.55.06 CEST 
Til: ernst@mamalou.dk 

Kære regionsråd. 

På opfordring fra regionsrådet stiller jeg til formands valget i region midt Jylland. Jeg hedder 
Ivan Wammen og været ædru alkoholiker i 4 år og 10 måneder. 

Jeg har i min tid som Aa ere deltaget meget i regions møder. Det har altid været en stor fornøjelse 
og føle sig som en del af det fælles skab. Jeg er anden års delegeret, hvilke er en enorm stor 
berigende opgave. Jeg har lært rigtigt meget om AA, men kan lære meget endnu. 

AA har redet mit liv. Derfor takker jeg ja til opgaven som formand. AA er mit hjerte. Jeg brænder 
for fælles skabet. Jeg ved ikke noget om hvad formands posten er, men jeg er åben for ny 
lærdom. Jeg glæder mig til at trække i arbejdstøjet sammen med jer. Vi er en stor region, hvilket 
har mange fordele. Vi der deltager i regions arbejdet har jo en stor indflydelse på AA s fremtid. 
Mit største ønske er at give et bidrag til AA i håb om vi kan nå endnu flere lidende Alkoholikere. 
AA skal vedblive med at være i Danmark. Vi er et unikt fælles skab. Der er en løsning i AA og 
den er åndelig. Mit ønske til regions arbejdet er, at vi kan mødes og udveksle erfaringer, og 
bevare respekten for hinandens forskelligheder. De åndelige principper må vi i fælleskab arbejde 
med. Alles meninger skal høres og respekteres. Jeg tro at vi med hver vores højere magt i 
fælleskab kan gøre en forskel. Jeg tro på kærligheden, jeg tro på håbet, jeg ved ikke ret meget, 
men hvis jeg følger anvisningerne i Aas tolv trins program er fremtiden lys. Og det gir mig en 
sund fornuft der kan være brugbar for region midt Jylland. 

Jeg er yderst ydmyg i forhold til formands posten. Jeg takker regionsrådet for at få den mulighed, 
at komme dybere i mit AA kendskab. 

Jeg håber at I alle har haft en dejlig sommer. På glædelig gensyn til det kommende regionsmøde. 

Med Venlig Hilsen 
Ivan Høltzermann Wammen 
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Bilag 3 Ansøgninger – Formand for AA region Midtjylland - fortsat 
 
Anmodning om opstilling til valg til formandsposten, Region Midt. 
 
Kære Regionsråd 
Efter moden overvejelse har jeg besluttet at følge opfordringer, jeg har modtaget, til at anmode om at 
blive opstillet til valg som formand for Region Midt. 
bb 
Jeg er 54 år og har boet størstedelen af mit voksne liv i Holland, hvor jeg i løbet af årene arbejdede hårdt 
på at opbygge såvel en forretningskarriere som et massivt alkoholmisbrug. Jeg kom, stærkt alkoholiseret, 
tilbage til Danmark i foråret 2013 og mit totale sammenbrud kom i sommeren 2013. Jeg kom i behandling 
d. 14. august 2013 (hvilket også er min ædruelighedsdato) og dagen efter, d. 15 august 2013, var jeg til 
mit første AA-møde. Her blev jeg præsenteret for sygdomsbegrebet, som det står beskrevet i bogen 
Anonyme Alkoholikere og jeg kunne ikke andet end at sige: ”Jeg hedder Henrik, jeg er alkoholiker”. En 
sponsor hjalp mig igennem trinnene og jeg er i dag ikke et øjeblik i tvivl om, at AA’s løsning har reddet 
mit liv. 
 
Jeg er så privilegeret at adskillige fæller i løbet af de sidste snart tre år, har bedt mig om at være deres 
sponsor og hjælpe dem igennem trinnene. Ligeledes ser jeg det som et privilegium, at jeg ofte er blevet 
bedt om at påtage mig serviceopgaver, hvilket har medført at jeg har en bred erfaring inden for service; 
kaffeposter, kasserer- og mødelederposter, præsentation af sygdomsbegrebet for nykommere, eksternt 
informationsarbejde, aktiv i regionens Info-udvalg (fra april 2015 som formand), aktivt medlem af LIv 
samt deltagelse i diverse udvalg og komiteer, der havde til opgave at arrangere bl.a. konventer. Samtidig 
har jeg siden 2015 været SK-delegeret. Desværre var det i forbindelse med mit arbejde, ikke muligt for 
mig at deltage i Servicekonferencen 2016. Jeg er taknemmelig for at en anden fælle var villig til at tage 
min plads, så Regionen kunne være fuldt repræsenteret. 
 
Det vil i mine øjne ikke være hensigtsmæssigt og tillige i strid med AA’s principper, at 1 person sidder på 
to formandsposter, så ved et eventuelt valg af mig som formand for Regionen, vil jeg trække mig fra 
posten som formand for Info-udvalget. Jeg har sikret mig at i en sådan situation, vil i hvert fald 1, efter 
min opfattelse yderst kvalificeret, person stille op til valg som ny formand for Info-udvalget. Det er vigtigt 
for mig at understrege, at jeg på ingen måde agter at trække mig fra arbejdet i Info-udvalget, et 
arbejde som jeg føler er meget vigtigt og som ligger mit hjerte nær.  
 
Jeg håber at jeg hermed har kunnet skabe basis for en vurdering af min egnethed som formand for 
Region Midt, en opgave som jeg i givet fald vil bestræbe mig på, at udføre med engagement, loyalitet og 
ydmyghed. 
 
Med venlig hilsen 
Henrik Sørensen 
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Bilag 4 Ansøgninger – Sekretær for AA region Midtjylland 
Der er ikke modtaget ansøgninger. 
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Bilag 5  OPLÆG TIL WORKSHOP PÅ REGIONSMØDET I ÅRHUS DEN 24.09.16. 
 
Regionens repræsentanter i Hovedservicerådet var inviteret til seminar den 3. og 4. september i år 
med det mål at diskutere et oplæg fra Daglig Ledelse, der har som formål: 
 
- at skabe bedre kommunikation i AA 
- at skabe bedre sammenhæng i AA 
- at skabe større ansvarsfølelse i AA 
 
Vi vil gerne have jer til at diskutere 3 ting, som vi blev præsenteret for. 
 
1. OPRETTELSE AF DISTRIKTER 
 
Formål: Ved at opdele i mindre enheder, vil der forhåbentlig opstå et større ansvar for at 
fællesskabet som helhed fungerer. Det vil være lettere at skabe interesse for servicearbejdet, når 
arbejdet vedrører ens eget nærområde. 
 
Definition: Et distrikt er et geografisk område, som kan variere i størrelse alt efter tætheden af AA 
grupper. I nogle distrikter vil der måske være 5-6 grupper, mens der i byområder kan være 30-40 
grupper. Det vigtige er, at distriktet har en størrelse og et antal grupper, der gør kommunikationen 
med alle grupper mulig på en fornuftig måde. 
 
Placering i strukturen: Grupper > Distrikter > Regioner 
 
Distriktets sammensætning: Hvert distrikt består af grupperepræsentanter fra de lokale AA grupper. 
Disse vælger en formand, en sekretær og en kasserer, som udgør distriktsrådet. 
Distriktets udvalg: Distrikterne kan oprette udvalg til fx offentlig information, fælles indkøb, aktivitets 
udvalg (lokale nyhedsbreve, artikler til BOX 334, workshops), og hvad distriktet finder fornuftigt! 
Distriktsudvalgsmedlemmernes opgave er også at bære distriktets samlede gruppesamvittighed til 
regionerne. 
 
Distriktets opgaver: MAN KAN SIGE, AT DISTRIKTERNE OVERTAGER ALLE OPGAVER SOM I 
DAG LIGGER I REGIONERNE, BORTSET FRA VALG AF DELEGEREDE OG VALG AF 
MEDLEMMER TIL LANDSDÆKKENDE UDVALG. Disse valg foretages stadig i regionerne, men 
distrikterne finder og indstiller kandidater. 
 
Opdeling af regioner i distrikter: Formålet er at forbedre kommunikationen mellem AA grupperne ogresten af 
fællesskabet. Det anbefales derfor, at et distrikt består af et antal grupper, der i afstand 
gør det let at samles, men samtidig at distrikterne ikke bliver så små, at de ikke kan udføre deres 
opgaver. Opdelingen gøres bedst lokalt, da man her naturligt ved, hvad der hører sammen. Hvis et 
distrikt vokser eller skrumper, er der altid mulighed for at lave en ny opdeling. 
 
Regionssamlinger: Regionerne samles 1 - 2 gange om året. Her foretages valg og udveksles 
erfaringer mellem distrikterne. 
 
 
2 SERVICEKONFERENCEN "SLANKES". 
 
I dag er der 55 delegerede på Servicekonferencen. Dette foreslås skåret ned til 30, således at hver 
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af de 6 regioner får 2 delegerede, og 18 fordeles som i dag efter antallet af grupper. 
 
Begrundelse: 

• Der har gennem nogle år været problemer med at vælge et tilstrækkeligt antal delegerede 
til SKi nogle regioner. 

• I forhold til antallet af medlemmer i Danmark virker antallet af delegerede større end i 
andrelande (i USA regner man fx med at der er 1,4 mio alkoholikere og antallet af 
delegerede er 120 -i Irland regner man med, at man har 40.000 medlemmer, og der er 12 
deltagere i Servicekonferencen) 

• Det bliver væsentlig billigere med færre deltagere 
 
3 BEGREBET "DAGLIG LEDELSE" AFSKAFFES 
I dag vælges Daglig Ledelse (formand, viceformand, sekretær) på Servicekonferencen. I stedet for 
foreslås det, at Hovedservicerådet konstituerer sig med formand, viceformand, sekretær. De 
opgaver der i dag påhviler Daglig Ledelse overgår til dem, der konstitueres til disse poster. 
Hovedservicerådet vil så bestå af 12 medlemmer udpeget i regionerne og godkendt på 
Servicekonferencen, 2 internationale delegerede valgt på Servicekonferencen samt 
Servicekonferenceformanden. 
 
Begrundelse: 

• Danmark er det eneste land, vi kender til, der har begrebet Daglig Ledelse. Historisk er det 

begrundet i, at vi ikke har haft midler til at ansætte nogen til at tage vare på opgaverne på 

Servicekontoret, og man valgte så at uddelegere dette til Daglig Ledelse. Vi har fortsat ikke  

midlerne til at ansætte kontorpersonale, men med udpegelsen af en kontorforretningsfører, som er 

ansvarlig i det daglige, er denne uddelegering heller ikke længere nødvendig. 

• Det vil medføre større ansvarlighed i Hovedservicerådet, fordi formand, viceformand og  sekretær 

er valgt blandt og af Hovedservicerådet selv. 

• Der spares 3 personers deltagelse i Hovedservicerådsmøder og Servicekonference (ca. 6000 kr 

årligt) 

 
Kærlig hilsen 
Ole og Ernst 


