Referat fra Regionsmøde i Vejle den 8. september 2007
Ad 1) Susanne bød velkommen
Ad 2) Søren blev valgt som dirigent
Charlotte blev valgt som referent
Næste regionsmøde i Århus den 17.11.07
Ad 3) Dagsordenen blev godkendt
Ad 4) Tilstedeværende: Søren Horsens obs., Helle Horsens rep., Birthe Horsens rep., Frank Vejle
obs., Ole Skive TVU., Lars Vejle rep., Jesper Århus obs., Pepe Århus LIV., Find Viby rep., Niels
Beder rep., Tom Vejle rep., Charlotte Ringkøbing rep., Annie Århus rep., Henrik Århus rep.,
Susanne Århus INFO., Erland Viborg HSR., Svend Århus rep. Og Ivan Silkeborg sekretær.
Ad 5) Ole fra Telefonvagtudvalget ønsker nævnt, at der ikke er nogen suppleant for regionens
repræsentant i TVU, samt at både det blå kort om at være med i telefonvagten samt den hvide folder
om at være telefonvagt eller kontaktperson blev lagt på bordet.
Herefter blev referatet godkendt.
Ad 6) Ved Susanne som konstitueret formand: Carsten har trukket sig fra formandsposten, tilbage i
det ’gamle’ RR er Erland, Ivan og Susanne. De har forsøgt at ’samle stumperne’ med Susanne som
konstitueret formand – siden den 03.07.-.
Susanne stiller op til valg som formand ved næste regionsmøde, hvor også Søren stiller op til valg
som næstformand. Eventuelle andre emner til posterne skal være Ivan i hænde senest den
8.11.07.
Carsten fortsætter som kasserer indtil udgangen af december 2007. Der opfordres til at vi spørger i
grupperne om der er nogen interesserede medlemmer til posten som kasserer. Ædruelighedskrav: 3
års kontinuerlig ædruelighed. Derudover kendskab til regnskabsføring.
Finn har trukket sig fra Hjemmesiden, og der mangler stadig nogen, der vil føre Regionsbladet
videre.
På forespørgsel fra Pepe kunne Susanne oplyse, at der er et emne til formandsposten i
Informationsudvalget, hvis hun bliver valgt som formand for Regionen. Hvis hun ikke bliver valgt,
fortsætter hun som formand for Informationsudvalget.
Beretningen blev godkendt.
Ad 7)

HSR rapport

Der har været afholdt møde d. 2. juni.
Der har hersket tvivl om AA er fritaget fra at betale skat. Revisoren kunne
oplyse at AA allerede for 10 år siden havde modtaget besked om at AA er
fritaget for skat. Det gælder stadig, blot med en anden begrundelse.

Formanden bød velkommen til to nye medlemmmer af Daglig Ledelse. Bente fra
Region 4 er blevet viceformand og Svend fra Region SYD er blevet sekretær.
Der er blevet oprettet et lydbogsudvalg. Udvalget har til formål at få indlæst alle
AA’s bøger på CD.
Salget af lydbøger kunne gå væsentlig bedre.
Prisen på lydbøger er den samme som almindelige bøger.
Nyoversættelse af STORE BOG er i gang. Der mangler oversættere i Litteraturudvalget. HSR
medlemmerne opfordres til at finde oversættere.
Bestilling af Brogården til afholdelse af SK 2008 godkendes.
Der har været uenighed om hvorvidt der skal sendes 1 eller 2 personer til
Nordisk Servicekonference og Nordisk Møde.
Det blev besluttet at sende 1 til Nordisk SK og 2 til Nordisk møde.
AA’ økonomi blev diskuteret. Økonomiudvalget fik til opgave at komme med
oplæg til hvor der er mulighed for at foretage besparelser.
Det blev besluttet at afholde et ekstraordinært HSR-møde d. 19. august med
HSR og SKformanden.
Det blev besluttet at HSR møderne forlænges med en time, da det p.t. er svært at
komme hele dagsordenen igennem.
Litteraturudvalget er ved at få godkendt De Tolv Koncepter for Verdensservice.
Der blev afholdt HSR-møde lørdag d. 1. september.
Herom senere.
Jeg vil dog lige fortælle at den nye ”formålsparagraf” er blevet godkendt
og vil blive udsendt hurtigst mulig. Den hedder fremover ”formålserklæringen”.
Det ekstraordinære HSR-møde var et gruppesamvittighedsmøde hvor hver
enkelt gav udtryk for forventninger til Daglig Ledelse, HSR SK og Ud
valgene. Endvidere skulle vi give udtryk for hvad trygge – utrygge ved, hvad vi var gode – mindre
gode til, og hvad vi gerne ville have hjælp til.
På sidste møde lovede jeg at dagsorden og referat ville komme på hjemmesiden.
Det lovede jeg ud fra, at når LIV sendte det ud kunne det også ligge på vores hjemmeside.
Jeg er siden blevet gjort bekendt med at det er en fejl at LIV har udsendt dagsorden og referat. De
andre regioner har heller ikke dagsorden og referat på deres hjemmesider. Derfor vil dagsorden og
referat indtil videre ikke komme på hjemmesiden.

Lars forespurgte om man kunne acceptere oversættere fra f eks ACA. Indstillingen er, at det er
bedst med medlemmer af Fællesskabet, men Erland vil undersøge det
Søren præciserede at det er frivilligt om man vil bruge den nye Formålserklæring, når den kommer.
Tom synes, det er et problem, at der ikke anvendes samme udgaver af Formålserklæringen,
Løfterne mm i de forskellige grupper. Vil gerne henstille til at man bruger de samme udlægninger
overalt.
Susanne opfordrede Tom til at formulere det som et forslag, men præciserede i øvrigt, at vi jo kun
kan komme med en henstilling; det er hver enkelt gruppes ret at bruge den udlægning, de ønsker.
Pepe ville gerne høre, hvad HSR’s indstilling til ’filmprojektet’ er. Om man synes det er værd at
arbejde videre med, om det bliver bragt op på næste Servicekonference.
Erland svarede, at HSR har besluttet, at der ikke skal arbejdes videre med projektet før efter
servicekonferencen 2008. Der må gerne komme oplæg, men ikke tegnes egentlige kontrakter.
Efter lidt debat om dette blev konklusionen, at LIV ikke går videre med filmen, før projektet er
godkendt.
Omkring lydbøgerne blev det oplyst, at prisen er den samme som for bogudgaverne. Derudover
gjorde Erik opmærksom på , at de er udgivet på MP3 filer, så man ikke normalt kan afspille dem på
en CD-afspiller, men skal have dem brændt over på CD’ere.
Beretningen blev godkendt.
Ad8) Søren læste Bilag 1 op
Erland og Ivan kunne meddele, at de ikke ønsker at trække sig, såfremt det bliver vedtaget, at
møderne skal være åbne. De fastholdt dog et ønske om, at møderne skal være lukkede, bla for at
undgå signalforvirring i tilfælde af ændring af beslutninger, mistolkning af uenighed i RR, ønske
om ro omkring komplicerede beslutningsprocesser – eksempelvis regnskab –. Endvidere kunne der
blive et lokaleproblem
Der var fortsat mange argumenter for åbne møder: HSR møderne er åbne (og det er ikke noget
problem, da antallet af observatører er minimalt (0?)). Det er imod AA’s ånd med lukkede møder;
det udtrykker manglende tillid til den almindelige AA’er, der måske bare vil snuse til hvad der sker
på et RR møde. Det fungerer i det offentlige regi med åbne møder, hvor man så i særlige tilfælde
kan beslutte at lukke møderne ad hoc.
Det blev præciseret, at der er tale om observatører uden tale- og stemmeret. Der blev udtrykt
forståelse for ønsket om lukkede møder, men også udtrykt ønske om at prøve det af med åbne
møder.
Herefter blev forslaget bragt til afstemning.
Resultat: 8 stemmer for at møderne skal være åbne, 7 imod, idet Susanne som formand havde 2
stemmer.
Det blev således vedtaget at Regionsrådsmøderne fremover skal være åbne.
Ad 9) Spørgsmål til det udsendte referat fra Servicekonferencen:
Henrik undrede sig over, at der ikke havde været observatører fra regionen, samt at der ikke var
blevet oplyst om mulighed for deltagelse ved regionsmøderne.
Efter en del debat omkring om vi havde afskaffet observatører, om de skulle kunne være
suppleanter, om hvornår vi sidst havde haft observatører – det havde vi i år, 3 stk, men alle blev
’opgraderet’ til delegerede – blev vi enige om følgende
a) Der skal stadig være mulighed for at deltage som observatør, ædruelighedskrav er 1 år. Man
kan opgraderes som suppleant for delegeret, hvis ædrueligheden er over 2 år.

b) Der skal spørges ved regionsmødet i november, om der er nogle der er interesserede i at
deltage som observatører, suppleanter og delegerede – i det omfang der skal findes nye
delegerede -.
Ad 10) Helle fortalte om sine oplevelser som førstegangsdeltager og fremhævede især den kærlige
ånd, der herskede på konferencen, den indsigt hun fik i sevicearbejdet og hvordan hele
opbygningen af Fællesskabet er, mødet med AA’erne fra Grønland. Hun fik mange indtryk med
sig hjem og kan kun anbefale andre at deltage.
Ad 11) Erland fortalte at den nye Håndbog nu kan ændres ’sidevis’ således at man ikke er nødt til
at udskifte hele håndbogen i forbindelse med fremtidige revisioner.
Formålserklæringen og Løfterne vil således blive ændret, når de foreligger endeligt i den nye
form/ oversættelse.
Herefter blev den nye håndbog godkendt.
Ad 12) Susanne spurgte til ’hvor kvinderne bliver af’. Erfaringen var dog bredt at der faktisk er
fremgang i kvindedeltagelsen, men at det varierer. Bl a kommer der nu i højere grad også unge
kvinder.
Der er dog fortsat et behov for kvindegrupper, og der blev også fremsat et ønske om mulighed for
’unge-grupper’.
Ad 13) Erland oplyste at Niels har sagt ja til at overtage Hjemmesiden.
Ivan oplyste at der har været et problem med servere, dette arbejder Niels ( og Finn ) på.
Niels bekræftede at han stiller sig til rådighed. Han skulle til møde i København den følgende dag,
men han har i øvrigt fortsat ikke adgang til hjemmesiden
Erland havde fået at vide i HSR at serveren kører ustabilt og at aftalen er, at der skal gives besked
til Niels, når den er ’nede’.
Tom kunne bidrage med en mulighed for en billig adgang , som kunne fungere så længe AA’s
hovedserver har problemer.
Ad 14)
Regnskabet blev kommenteret, idet det bemærkedes at hattepengene var faldende. Det kan
forklares med udgifter til AA’s fødselsdag, egne lokaler, konvent etc. Endvidere er der grupper,
der sender direkte til Hovedkontoret. Vi opfordredes til at slå et slag for at hattepengene i første
omgang sendes til regionen.
Portoen er faldet bl a fordi bladet ikke længere skal sendes ud – da det jo p t ikke udkommer
(referentens bemærkning)-.
Der blev gjort opmærksom på en post i forbindelse med arbejdsweekend i LIV, idet det blev
understreget, at det er vedtaget, at regionen dækker omkostningerne for de valgtes deltagelse, men
at der skal søges hver gang.
Herefter blev regnskabet godkendt.
Ad 15) Det blev understreget at vi skal sende ændringer i mødetider og –steder til Ivan, som så
sender det videre til Hovedkontoret.
Ivan fortalte at han arbejder på en folder til nye grupperep. Omkring forkortelser og hvem man kan
henvende sig til hvis man har spørgsmål til servicearbejdet mm. (håber at kunne præsentere den til
næste møde)
Beretningen blev godkendt.

Ad 16)

Skive den 6.8.07

Orientering fra TVU
til
Regionsmøde i Region Midtjylland
lørdag den 8. september 2007
I Telefonvagt Vest går det godt. Vagterne er besat med få undtagelser, som bliver passet af afløsere
og faste vagter. Dog skal nævnes, at det på visse tidspunkter er svært for de faste vagter at finde
afløsere, når de har behov for det. Derfor beder vi indtrængende grupperepræsentanterne m.fl. om at
gå videre med vort ønske om at få flere afløsere og for den sags skyld også flere som faste vagter,
jfr. folderen på sidste møde.
TVU – mødet, oprindeligt planlagt til 6. okt., holdes i stedet 10. nov., så der er nok noget derfra til
næste regionsmøde. I den forbindelse er det stadig TVU’s store ønske at få valgt en suppleant i
regionen, og det vil også efter vores mening være en fordel for regionen.

Referatet blev godkendt
Ad 17) Susanne kunne fortælle at det planlagte møde den 10.09 var aflyst p g a manglende emner.
Der har været stand i Århus i forbindelse med et Synlighedsprojekt. Det afstedkom at Pepe og
Susanne var ude på et værested og fortælle om AA. De har stillet sig til rådighed for fremtiden.
Skanderborgfestivalen: AA var mere integreret i år. Standen var godt besøgt også af folk der
allerede er i Fællesskabet.
Næste møde i Informationsudvalget bliver engang i efteråret, interesserede må meget gerne
deltage.
Pepe kunne fortælle at han og Jesper – præst og regionens ikke –alkoholiske ven – har kontaktet
regionens præster og menighedsråd, der planlægges en ’turne’.
Jesper fortalte, at der er sendt en skrivelse til de sundhedsansvarlige i de nye kommuner. Der
henvises bl a til AA’s hjemmeside samt telefonnumre. Effekten er svær at måle
En gennemgang af mødelisterne har vist at 40% af møderne holdes i lokaler, der tilhører
Folkekirken. Man ved godt at man lægger lokaler til, men man aner ikke, hvad AA er. Derfor er
der lavet en målrettet henvendelse til alle folkekirker i Midtjylland( præster, sognemedhjælpere,
menighedsrådsformænd etc). Henvendelserne sendes fra Jespers mailboks, i hans navn og med
hans anbefaling.
Pepe og Henrik præsenterede den nye stander. Den har kostet 3000 kr, og nu skal den ud og virke
på biblioteker mm.
Pepe fortalte om OBS spots, som formentlig kan laves til en billig pris.
Der forventes mange henvendelser fra skolerne i forb m projekter.
AA’s hjemmeside er gået ind under LIV.
Der er nu 2 nye ikke-alkoholiske venner af AA: Anne Braad og Bente Hansen.

Helle spurgte om ’regionen’ i forbindelse med de kommunale og kirkelige tiltag var den politisk
eller AA’s region. Det er den politiske.
Susanne oplyste om, at der i København er en AA-gruppe udelukkende for læger og
sygeplejersker. Det er ikke kun AA, der er også gruppeterapi mm. Man kan kontakte
misbrugskonsulenten i Dansk Sygeplejeråd.
Charlotte oplyste at der igen i år er bevilget gratis stand til Lægedage i Bella Center.
Ad 18) Svend oplyste at Konventet i Århus gik rigtigt godt.
Vi sluttede med Sindsrobønnen.

