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Referat fra mødet i Regionsrådet 
Torsdag den 27. oktober 2016 kl. 18:00 

Hos Ernst, Ny Munkegade 93, 1. sal, Aarhus C 
Deltagere: Henrik, Carsten, Lissy, Dorthe, Ernst og Ole 

Gæster: Niels Otto 
 

01 Kommentarer til dagsorden 

 Ingen kommentarer. 

02 Formanden har ordet. 

 Formanden glæder sig til samarbejdet i rådet. 

03 Samarbejdet i den nye regionsråd                                                                              
– udgangspunkt i *sekretærens opgaver* - vedhæftet. 

 Sekretærens opgaver blev gennemgået og rettelser der blev 
foretaget, vil fremgå af ny fremsendt udgave af ”Sekretærens 
opgaver” 

04 Opfølgning på sidste møde i regionsrådet. 

 Ingen kommentarer. 

05 Opfølgning på sidste regionsmøde samt på seminaret 8. oktober 2016.  

 Ingen kommentarer til sidste regionsmøde. 

 Henrik mener at baren var sat for højt ved seminariet. 
Informationen skal være mere i gulvhøjde og rettet mod de 
seminardeltagere der kommer ude fra grupperne og ikke 
nødvendigvis ved alt om service i både Regionen og HSR.  Der er 
enighed om at kommunikationen kan forbedres og optimeres 
både ved at vi møder frem til gruppernes møder og ved at vi 
styrker vores skriftlige kommunikation. Evt. bruge udsending af 
mail til alle på maillisten med en reminder til modtageren om at 
der finder et arrangement sted, med link til hjemmesiden. 

06 Nyt fra informationsudvalget                                                                               
– valg af ny formand. 

 Møde den 12. november, hvor der skal vælges ny formand. 
Udvalget vælger en ny formand der så skal godkendes på næste 
regionsmøde. 
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 Henrik redegjorde kort om aktiviteterne i informationsudvalget. 
Bl.a. tilbud om besøg på gymnasier etc. Der arbejdes med 
relancering af radiospot. 

 Fremtidige opgaver for informationsudvalget kunne være at 
arbejde med det interne kommunikationsarbejde i lige så høj 
grad som det eksterne. 

07 Status på økonomi. 

 Der mangles 31.000,- i hattepenge i.f.t. budgettet.  

08 Nyt fra HSR og eventuelt andre udvalg. 

 Servicekonferenceformanden fratrådte og viceservicekon-
ferenceformanden overtog. 

 "Liv har indsendt et forslag til HSR om, at AA deltager i 
Folkemødet på Bornholm næste år. Dette forsalg bliver behandlet 
på det kommende HSR møde den 12.11.16" 

  Liv har taget initiativ til brev til folketing og ministre om As 
arbejde med alkoholikere. 

09 Nyt fra sekretæren. 

 Intet at berette. 

10 Revision af Regionshåndbogen                                                                             
– 2016 version, ændrings version, samt besluttede krav til ændringer er ved 
hæftet. 

 Sekretæren tilretter håndbogen med tilføjelsen om retningslinjer 
for frivillige.  

 Den tilrettede håndbog fremsendes til rådet med tydelige 
ændringsmarkeringer. 

11 Servicesponsor. 

 Intet at berette 

12 Hvordan gør vi regionsarbejde og møderne mere `levende´? 

 Intet at berette 

13 Fastlægge emner til workshop på næste regionsmøde. 
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 Der opdeles i 4 grupper, som hver skal komme med forslag til 
workshop emner til næste års 4 regionsmøder. 

14 Dagsorden for næste regionsmøde – se bilag.                                                           
- Valg af HSR medlem.                                                                                             - 
- Valg af 4 1. års delegerede til SK 2017 (Frank stiller op). 

 Dagsordenen, valgene og eventuelle emner til valg af HSR og Sk -  
delegerede blev debatteret og der arbejdes videre med at finde og 
motiverer emner.  

 Formanden starter mødet med oplæsning af de 12. koncept. 

 Sindsrobønnen tilføjes i slutningen af dagsordenen. 

” Eventuelle kommentarer bedes meddelt referenten senest 04.11.2016 

– ellers betragtes referatet som godkendt uden bemærkninger.” 

 

15 Emner til næste møde i regionsrådet. 

 Budget 

 Hvordan gør vi regionsarbejdet mere levende 

 Opgave til rådsmedlemmerne: Læs Servicehåndbogen omkring 
ledelse, for at blive inspireret og opdateret i ledelse i AA. 

16 Gruppesamvittighed 

 Gruppesamvittigheden har det godt. 

17 Eventuelt 

 

 
 

  

 


