Referat af regionsmøde i Horsens den 10. Februar 2007.
1. Velkomst.
Formanden bød velkommen og læste AA`s formålsparagraf.

2. Valg af dirigent og referent.
Som dirigent valgtes Søren, som referent Jørgen.
Punkt 7 og 8 udgår, behandles ved næste møde.

3. Præsentation af de tilstedeværende.
Deltagerliste indsat.

4. Godkendelse af sidste mødereferat den 18. Nov. 2006.
Referatet blev godkendt uden kommentarer.

5. Formandens beretning.
Er indsat.
Godkendt uden kommentarer.

6. HSR rep. Beretning v/Erland.
Er indsat.
Enkelte spørgsmål blev besvaret, og beretningen godkendt.

7. Valg af næstformand, på valg Søren.
Udsat til næste møde.

8. Valg af kasserer, på valg Christian.
Udsat til næste møde.

9. Valg af delegerede og obsavatører til SK 2007 ved Carsten.
Preben ønsker ikke at deltage p.g.a. familieanliggende.
Deltager: Helle, Horsens - Anny, Århus og Ole, Viborg.

10. Erfaringer og ønsker fra grupperne.
Der blev meddelt at Krim-ordningen med “kort” ikke giver nedsat bøder.

11. Godkendelse af regnskab 2006 og Budget for 2007 ved Carsten.
Regnskabet blev gennemgået. Der er brugt lidt færre penge end budgeret, så regnskabet ser
fornuftigt ud, men ønskede at flere grupper sender Hattepenge.
Kommentarer: Flot regnskab, som blev godkendt sammen med budget for år 2007.

12. Hjemmeside.
Regionens hjemmeside bliver næsten ikke brugt. Ønsker at få den opdateret og bringe referater fra diverse møder, samt Mødeliste.- Finn som redigerer hjemmesiden: Det er AA som
bestemmer hvad der må komme med, retningslinjer ønskes. Materialet skal være med relation til AA, den enkelte gruppe kan ikke bringe materiale. Selv om en del materiale ønskes
med på hjemmesiden, vil relevant materiale stadig blive udsendt.

13. Taleret på regionsmøderne for obsavatører.
Hidtil har kun gr.repr. haft taleret: Ved afstemning har alle som møder op til møderne taleret.

14. Åbne regionsmøder.
Et ønske var at der bliver mere åbenhed om møderne, derfor forslag om at såvel Regions som
Rådsmøderne bliver for alle interesserede i fællesskabet.
Ved afstemning blev forslaget vedtaget.

15. Orientering fra sekretariatet v/Ivan.
Ændringer i mødelister vil blive meddelt AA i København.

16. Orientering fra telefonvagten v/Ole.
Alle vagter er besat. Der afholdes telefonvagt møde i Kolding den 25. Marts. Foldere til telefon vagter vil snart sendes ud.

17. Orientering fra Info. udvalget v/Susanne.
Susanne har været syg nogle mdr., derfor har Pepe taget over, men meddelte at der vil blive
afholdt åbent Informationsmøde lørdag den 10. Marts.
Pepe omtalte samarbejdet med LIV. Der kommer henvendelser fra skoler, sygehuse m.m.,
som alle får svar. Besøger engang om måneden et åbent fængsel og bliver godt modtaget.
Ved kommune sammenlægningen er der 18 kommuner i Region Midtjylland, som vil få tilsendt materiale som fortæller om hvad AA er, og hvad AA kan tilbyde.
LIV afholder arbejdsseminar i København den 2-3 og 4 marts, om hvad der kan laves af nye
tiltag. Beklagede ikke at have hørt at nogen gruppe har markeret AA`s fødselsdag den 14.01.
et eneste sted. Materiale som kan bruges ved stande som f.eks. Festivaler er ved ar være færdige.

18. Evt.
Carsten. Husk at skrive rigtig afsender på når der sendes Hattepenge, så jeg kan se hvor pengene kommer fra.
Forespørgsel: Var det en idè til hjemmesiden at bringe hvad de forskellige forkortelser står
for. Samt forespørgsel om ny oversættelse af Blå Bog: der er ikke taget beslutning endnu
Formanden takkede for fremmødet og meddelte at næste møde vil være den 26. Maj i Vejle.
Dirigenten takkede for god ro og orden, og mødet blev afsluttet med Sindrobønnen.
Ref.: Jørgen.

