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Referat fra Regionsrådsmøde 
Torsdag den 27. april 2017 kl. 18:00 

Hos Henrik S, Skærskovhedevej 15B, 8600 Silkeborg 
Deltagere: Henrik S, Carsten N, Lissy B, Dorthe BS, Ole K og Ivan W 

 

1. Kommentar til dagsordenen: 

a. Ingen kommentarer 

2. Indledning ved formanden: 

a. Henrik S giver udtryk for stor tilfredshed med de mange engagerede i 
Regionen og arbejdet i udvalg m.m. 

3. Opfølgning på sidste Rådsmøde, udgangspunkt i referatet 

a. Lissy B, spørger ind til hvordan det er gået med forespørgslen til HSR om 
kommunikationen til grupperne om økonomien i AA Danmark. Ole K, har 
vendt det i HSR, men mener at en ændring af kommunikationen har længere 
udsigter. Hertil spørger Lissy B, om det forhindrer Regionen i at 
kommunikere med grupperne vedr. økonomien, herunder løsninger til enten 
hvordan der spares eller hvordan der skaffes flere hattepenge. Der er 
enighed om i rådet at der ingen hindring er herfor. 

 
4. Opfølgning på sidste Regionsmøde, udgangspunkt i referatet: 

a. Lissy B gør opmærksom på at der på sidste Regionsmøde, blev foreslået at 
afholde et ekstra Regionsmøde til drøftelser og opfølgning med arbejdet med 
at arrangere Landsmøde i Herning til september. Rådet bliver enige om, at 
Henrik S, venligst anmoder Landsmøde arbejdsgruppen, om en orientering 
på næste Regionsmøde den 20. maj. 

5. Opfølgning på Service konferencen 2017 

a. Henrik giver udtryk for stor tilfredshed med Regionens delegeredes arbejde 
i den netop afholdte Service Konferencen 2017. 

b. Under debatten om SK 17, enedes rådet om at der tages initiativ til at 
nedsætte et udvalg for delegerede og andre interesserede i SK. ”Regionalt SK 
udvalg” der kan mødes 1-2 gange i året. Emner for arbejdet i udvalget kan 
f.eks. være seneste SK workshop og/eller overvejelser om nye forslag til 
næste SK. Endvidere kan udvalget tage udgangspunkt i Service- og 
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Strukturhåndbogen.  Der er enighed om at forslaget kommer på 
dagsordenen på næste Regionsmøde som ”Oprettelse af ad-hoc SK udvalg”. 

6. Nyt fra Info-udvalget: 

a. Henrik S fortæller at der er møde i Informationsudvalget den 29. april. På 
sidste møde var der 12 engagerede deltagere, med interesse for arbejdet i 
service.  Der kører pt. Radiospot som vi kender dem fra tidligere, men der er 
planer om nye Radiospot, der inspireres af de Svenske.  

7. Status på økonomien: 

a. Dorthe BS beretter at der pt. Er 53.000,- i kassen. Har ikke sendt penge til AA 
Danmark endnu.  

8. Nyt fra HSR og evt. andre udvalg 

a. Carsten N var suppleant for Ole K på det sidste HSR møde og berettede fra 
mødet. Syntes at det var et interessant møde med megen information, da alle 
udvalgsformændene var repræsenterede. Carsten kunne godt tænke sig at 
være med i det fremtidige HSR arbejde😊 

b. Den 6. maj er der møde i HSR´s  økonomiudvalg. Valg af ny formand er på 
dagsordenen.  

c. Der mangler repræsentanter i de forskellige udvalg under HSR, hvorfor vi 
bør medvirke aktivt i udbredelsen af kendskabet om arbejdet i service og 
udvalg. 

9. Nyt fra sekretæren 

a. Ny gruppe i Børkop. Antal grupper i Regionen 101 

b. Ny grupperepræsentant i Lemvig 

c. Tilbud om Regionsmøde i Holstebro den 24. februar 2018. Dette vedtages 
med begejstring. 

d. Evt. procedure når der kommer nye grupper og nye grupperepræsentanter. 
Der er enighed om at Lissy B, med et cc til Henrik S, kan kontakte nye 
grupper og nye grupperepræsentanter, med velkomst og orientering fra 
Regionen.  

10. Kontakt til grupperne 
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a. Nyhedsbrev til alle på maillisten, sendes gerne tit med appetitvækkere 
omkring arbejdet i Regionen. 

11. Servicesponsor 

a. Vi er enige om at fastholde punktet på rådsmødet men kun på 
Regionsmødet hvis der er noget konkret. 

b. ”Hvad kan regionen”, erstatter ”servicesponsor” og ”hvordan gør vi 
regionsarbejdet mere levende”. 

12. Hvordan gør vi regionsarbejdet og -møderne mere 
levende/tiltrækkende og skal vi det? 

a. Se ovenfor. 

13. Fastlægge emner til workshops på næste Regionsmøde. 

a. Et AA, en verden og et sprog fra hjertet. 

14. Dagsorden til næste Regionsmøde: 

01 Velkomst – formanden har ordet. (oplæsning af en koncept). 

02 Valg af ordstyrer. 

03 Præsentation af de tilstedeværende. 

04 Godkendelse af dagsorden. 

05 Godkendelse af referat fra sidste regionsmøde, samt kommentarer til referat fra seneste 
møde i regionsrådet. 

06 Rapporter:    

 Særlig orientering fra Informationsudvalget vedr. nyheder til grupper og 
grupperepræsentanter. 

  -  gennemgår status – øvrige rapporter kan der stilles spørgsmål til. 

07 Orientering fra SK 2017 

 En 1. års delegeret fortæller. 

 En 4. års delegeret fortæller. 

 Nedsættelse af ad hoc udvalg: Servicekonference 2018 

08 Orientering fra Landsmøde arbejdsgruppen. 
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09 Workshop (der inddeles i grupper og grupperne udformer referat som sendes til 
sekretæren inden 3 dage): 

 Emnet for workshoppen ”En verden, et AA og et sprog fra hjertet”. 

10 Eventuelt 
 

11 Afslutning og Sindsrobønnen. 
 

 
 

       AA RegionMidt – Kalender -2017/18 

 
 
 
 
 

 

 

 

15. Emner til næste Rådsmøde 

a. Ole K foreslår at AA struktur, kommer med på næste rådsmøde. Vedtaget. 

b. Emner til Seminar den 7. oktober i Århus. 

i. ”Gruppesamvittigheden” 

ii.  ”forslag til SK 18 

iii.  Vi tænker videre med evt. flere emner. 

16. Gruppesamvittigheden: 

a. Vi havde en god snak om gruppens samvittighed. Vi er enige om at vi føler 
os trygge i hinandens selskab og i arbejde i Rådet og at vi har tillid til, at det 
vi gør, gør vi for fællesskabet. Vi skal holde os for øje ”Hvordan tjener vi 
Regionen bedst”. 

17. Evt. 

2017-05-20 Regionsmøde Horsens 

2017-08-24 Regionsrådet Henrik S kl. 18.00 
2017-09-30 Regionsmøde Silkeborg 

2017-10-07 Seminar Aarhus, Grønnegade kl. 10.00 

2017-10-26 Regionsrådet Henrik S kl. 18.00 

2017-11-25 Regionsmøde  Herning 
2018-02-24 Regionsmøde Holstebro 
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Mobile pay blev diskuteret og vi beslutter at oprette Mobilepay for 
Regionen, til frivillige bidrag – en ordning som vi ønsker at få oprettet på 
vores hjemmeside. 

 


