
Referat fra Regionsrådsmøde. 

Torsdag den 25 oktober  2018 kl. 18.00. 

Hos Dorthe BS i Hammel. 

Deltagere, Carsten N, Ivan W, Frank, Preben H, Jessica T og Dorthe BS. 

  1.Kommentar til dagsorden – skema udfyldes, samt ID og sygesikringskort kopieres. Frank og
Preben skal begge have adgang til netbank. Ok dagsorden 

2.Indledning ved ny formand Frank – Takker for tilliden. Tidligere ledige poster er nu fyldt op,
Preben H -kasserer samt Jessica T-sekretær. Samtlige tilstede og påtager sin opgaver med iver.

Emner til formand-, sekretær- og kasserer posten – gennemgået og aftalt.

 3.Opfølgning på sidste Regionsrådsmøde, udgangspunkt i referatet- alt ok.

4. Opfølgning på sidste Regionsmøde, udgangspunkt i referatet – referatet ok.

Håndbogen for Region Midt er under årlig revision, og skal godkendes på Regionsmødet i
Herning 24.11.2018. Charlotte præsenterer.

 SK delegerede 2019 – vi er tildelt 11 delegeret i 2019. Vi har 8. Der skal vælges 3. Dorthe BS
orienterede om, hvilke forudsætninger der kræves / anbefales. De 3 nye delegerede vælges på

kommende Regionsmøde i Herning, og de opfordres til at indsende anmodninger.

5. Rapporter;  Rapport fra Infoudvalg ; arbejdsgruppe nedsat for at finde medieløsninger for at
bringe brudskabet videre. Info til hoteller og nye visitkort, gode emner til Infoudvalg -

Rapporter fra Regnskab -  Rapport fra Litteraturudvalget - Rapport fra WEB master - Speaker
banken -TEU arbejdsgruppe forslag og workshop SK 2019 

  6. Status på økonomien – indtil videre over budgettet. Vi er godt med med hattepenge. Pt
ingen udgift til radiospots eller i det hele taget ingen udgifter til information….  ca.17.000 kr.

7. HSR – Møde 25.08.2018. KRIM ordning: Daglig ledelse har gennemgået forslaget til
Servicekonferencen 2019. Stadig den enkelte gruppes valg, om den vil deltage i

ordningen. Rapport til regionsmødet. Det blev besluttet, at Hovedkontoret ikke skal
flyttes på nuværende tidspunkt, og at Regionerne opfordres til at afholde HSR møder.  

  8. Sekretær-nyt – Ny sekretær Jessica T takker for tilliden og glæder sig til at lære mere om
AA inden fra. 

9. Kontakt til grupperne – Gør opmærksom på AA møderne, om regionsmøder og vigtigheden
af at gruppen har en grupperepræsentant, der vil deltage ved Regionsmøder og bringe

informationen med til den enkelte gruppe. Gr.repræsentanter skal huske at melde sig til
nyhedsbrev. Opmuntre til mere rotation af service arbejde i grupperne og glæden det giver

individet og er med til at fastholde den nyædru.

  10. Servicesponsor – fortsætter som tidligere.

11. Hvordan gør vi regionsarbejdet og -møderne mere levende / tiltrækkende og skal vi det?
Dagens ordning har en god struktur og fungerer meget godt. Workshop arbejdet er meget

populært.

12.Emne til workshop til næste Regionsmøde: Som mødeleder; motiv for at handle-motiv
for ikke at handle.



    

  

13. Dagsorden til næste Regionsmøde – udkast godkendes af samtlige i rådet før det bliver
sendt ud, senest 3 uger før Regionsmødet. 

14.Emner til næste regionsmøde;

a. Gennemgang og afstemning af revideret udgave af Servicehåndbog-Charlotte. 

b. Mødedatoer for 2019 –  vi skal have udfyldt sted for afholdelse af møderne. 

c. SK delegerede 2019 – vi skal have 11 delegeret i 2019. Vi har 8. Der skal vælges 3 ud
af grupperepræsentanterne. Afstemning.

d. Ledige poster skal op på AA's hjemmeside-hurtigst mulig.

   15. Gruppesamvittigheden – Vi arbejder så godt vi kan, og glædes over at Rådet omsider er
fuldtallig.

16. Evt -

17. Afslutning og Sindsro bønnen.


