Referat af Regionsmøde på Skive Sognegård den 06.09.08
1. Velkomst
Susanne bød velkommen og spurgte, om der var nogle til deres første regionsmøde. Det var Allan,
Birthe og Jens og de fik et særligt velkommen, hvorefter hun læste vores formålsparagraf.
2. Valg af dirigent, referent samt næste møde.
Dirigent: Søren
Referent: Ernst
Næste møde: i Viborg den 29.11.08.
3. Godkendelse af dagsorden
Denne blev godkendt uden kommentarer
4. Præsentation af de tilstedeværende.
Gr. Rep. og sup.: Henrik Horsens, Niels Skanderborg, Jens Skive, Annemette Århus, Niels Beder,
Keld Ebeltoft, Svend Århus, Alex Risskov, Allan Tjele, Henrik Århus og Ernst Århus.
Observatører: Jens Skive og Birthe Herning.
Regionsråd: Søren, Susanne, Erland, Carsten, Charlotte og Ivan.

5. Godkendelse af referat fra 31.05.08
Ad. pkt. 6 g): Dette var et forslag på SK, men det blev forkastet.
6. Valg af kasserer
Erik blev valgt og forsamlingen gav Carsten en stor hånd for hans arbejde som kasserer.
7. SK 2008 og videre arbejde med workshops
De der ytrede sig var enige om, at det var en dårlig ide, at fortsætte med workshops i forlængelse af
regionsmøderne.
8. Informationsseminar ??????
Charlotte fortalte, at baggrunden for forslaget om et informationsseminar er, at forsøge at vække
interesse for servicearbejdet i de grupper, der ikke er repræsenteret på regionsmøderne. Hensigten
er at fortælle om AA’s opbygning, historie og service og bagefter lave gruppearbejde om visioner i
forhold til det fremtidige arbejde i AA. Hun spurgte forsamlingen, om der var interesse for at lave et
sådant seminar.
Efter en lang og konstruktiv diskussion vedtog forsamlingen, at den ville have et sådant seminar.
Endvidere forpligtede vi os på at gå ud i de grupper, der ikke var til stede på regionsmødet og
orientere om dette. Informationsseminaret om service planlægges afholdt den 15.11.08, og der
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ligger en skabelon til et program/oplæg. Programmet/oplægget sendes til Ivan tirsdag den 09.09.08
og Ivan videresender det til deltagerne på regionsmødet onsdag den 12.09.08 eller torsdag den
11.09.08. Der blev også opfordret til at sætte programmet i næste nummer af Regionsbladet
9. Hvad er opgaverne for en HSR-repræsentant? V/Erland.
Erland fortalte, at HSR-repræsentantens arbejde står beskrevet i Servicehåndbogen. Vedkommende
er bindeled mellem regionen og HSR og han/hun er ansvarlig over for AA Danmark. HSR tager
ikke så mange beslutninger, men sørger for at udvalgene får lavet deres opgaver. Nu sidder der en
HSR-repræsentant i alle udvalg. Der er møder 5 gange om året og møderne varer i 3 timer. Erland
ville gerne have mere tid til at bearbejde erfaringerne, der kommer ind fra udlandet.
Herefter fulgte en diskussion om et evt. dilemma, hvis en HSR-rep. har fået et forslag med fra
regionen og han/hun så skifter mening under debatten i HSR jf. at HSR-repræsentanten er ansvarlig
over for AA Danmark.
10. a Formandens rapport
Ivan henviste til omtalen af det første åbne møde i Regionsrådet og ”Referat fra regionsmøde d.
02.07.08” pkt. 11 og spurgte, om mindretallets røst ikke skal høres, og formanden sagde, at ”jo, det
skulle hun skrive sig bag øret”.
10. b Rapport fra HSR-møde 07-06-2008-09-09
Susanne spurgte til vores stand på Skanderborgfestivalen, og Erland svarede, at det er sendt over til
LIV, og hvis vi (regionen) beslutter os for at overtage standen, skal LIV bare have det at vide.
Endvidere blev det oplyst, at Servicehåndbogen er på hjemmesiden nu, og der er nye oversættelser
af overskrifterne i trin og traditioner.
10. c Regnskab fra kassereren
Carsten fortalte, at kassebeholdningen lige nu er ca. 45.000 kr. og forsamlingen besluttede at sende
15.000 til hovedkontoret.
Erland orienterede om sagen omkring kopimaskinen og fortalte, at der mangler nogle dokumenter,
så hvis vi taber sagen, står vi med en meget, meget stor udgift.
10. d Sekretariatet
Ivan sagde, at han glæder sig til at få justeret adresserne på grupperepræsentanterne, når han får
adgang til databasen i Kbh.
Deadline for rapporter til næste regionsmøde: 09.11.08
10.e Rapport fra Informationsudvalget
Ingen spørgsmål eller kommentarer
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10. f Orientering fra TVU
Ole fortalte, at der lige nu mangler 5 telefonvagter + afløsere + kontaktpersoner.
Det blev foreslået, at der kom et opslag på hjemmesiden og det snakker Ole og Niels videre om.
Leon har sendt et nødråb fra telefonvagten ud til LIV-medlemmerne, og Erland snakker med Leon
om arbejdsgangen i kommunikationen fx i forhold til telefonvagtudvalget, der ikke havde hørt noget
om omtalte nødråb.
10 g Rapport om Hjemmesiden
Der var ingen kommentarer til rapporten. Niels arbejder på at få skilt region Nordjylland fra region
Midtjylland i mødelisten.
10 h Regionsnyt
Søren fortalte, at det er en gammel mødeliste, der er i det første nummer af bladet. Endvidere at de i
hans gruppe i Horsens, har aftalt at skiftes til at skrive en artikel til Regionsnyt.
Næste deadline: 01.10.08
11. Skanderborg Festival
Susanne fortalte, at der blev brugt 1000 kr. og Alex fortalte, at det virkelig havde været givende at
deltage i.
12. Skal Region Midtjylland overtage festivalen også økonomisk?
Der var enighed om, at Regionen skal overtage – dog ikke Skanderborg Festivalen! – men AA’s
stand på Skanderborg Festivalen. Pepé og Susanne vil gerne blive ved med at være tovholdere. Det
blev af flere foreslået, at der kommer en artikel i Regionsnyt om SF, så tilbudet om at deltage
kommer ud i hele regionen og måske kan det så medvirke til, at flere unge ønsker at deltage.
13. Erfaringer fra grupperne
Henrik: søndagsgruppen i Horsens. God gruppe. Folk melder sig til at få en sponsor og der er
kontinuitet i servicearbejdet.
Charlotte: Ringkøbing. AA’ere kommer fra mange byer i omegnen. Vil lægge ”Er der en
alkoholiker…” ud på forskellige biblioteker. Udleverer Store Bog, 12+12 og Nykommerkuvert.
Niels: Skanderborg. Er blevet flere til serviceabejde. Gruppen har fået 3 nykommere inden for de
sidste måneder, og det giver nyt liv. Der kommer fra 15-48 i gruppen.
Ole: mandagsgruppen i Skive. Svært at få nogen til at gå ind i service, fordi de har vedtaget, at man
skal have taget trinene eller være i gang med det for at lave service. Men det skal nok komme.
Keld: Ebeltoft. Det går godt. Mange nye og der sker fantastiske ting, når der kommer nykommere.
Stabil gruppe. Trygt sted for nykommere.
Sven: Det Blå Sted (Århus). Mange unge af begge køn. Misbrug i begge lejre. Møderne er vokset
fra nogle og tyve til op mod 40. Har lige afholdt konvent, og det gik godt. Snakker om at starte et
Store Bog møde om mandagen
Alex: Risskov mandag kl. 17. God gruppe. Modent klientel.
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Carsten: Herning. 3 grupper. Grupperne er store, men de kan ikke have flere grupper pga
lokaleproblemer. En del unge. De har en AA’er, der er sygeplejerske, og hun holder foredrag for ca.
1000 mennesker om året og uddeler ”Er der en alkoholiker…” – måske er det derfor, der er kommet
så mange til møder.
Birte: også fra Herning. Den omtalte sygeplejerske speakede for nylig, og det var alle tiders gode
aften. Elsker at komme i alle 3 grupper.
Allan: Tjele-gruppen. Er kommet der i 3 år. Der sidder nogle med mange års ædruelighed, og der
kommer også mange fra behandlingshjemmet i Tjele. Det svinger mellem 20 og 38. Folk kommer i
god tid og bliver der 30-45 minutter efter mødet.
Ivan: Silkeborg. 7 grupper. Fællesmøde på tirsdag (den 08.09.08) hvor Ivan vil opfordre til, at
grupperne vælger en grupperepræsentant. Kun 1 ud af de 7 grupper har en grupperepræsentant nu.
Men det arbejdes der altså på.
Henrik: Markus-Kirken onsdag. God stabil gruppe på 20- 25 mennesker. Få nykommere. Gør meget
ud af at snakke om trin. Emne fra ”Som Bill ser på det”. Forærer Store Bog til nykommere, der også
får en nykommerkuvert, og der er én, som tager sig af nykommeren. Henrik printer alt hvad der
kommer omkring fx regionsmøder ud og sender det rundt i gruppen. På gruppesamvittighedsmødet
gennemgås dagsordenen til det kommende regionsmøde, og gruppens holdning til de enkelte
punkter efterspørges.
Ernst: Markus-Kirken lørdag. Lille stabil gruppe. Gode møder. Forpligter sig på at foreslå at
indkalde til gruppesamvittigsmøde med faste mellemrum.
Søren: søndagsgruppen i Horsens (som Henrik). 2 kvinder og 2 mænd har lige fundet en sponsor.
Evt. – herunder afslutning
Susanne: Hvad med standeren?
Niels: Den er ikke glemt. Der arbejdes på sagen
Susanne: Hvad med Stevns?
Niels: Der er nedsat et udvalg
Susanne: Vil de 3 nye ikke med til Informationsseminar?
Susanne: 05.10.08 er de 5 formænd indkaldt til at holde et møde.
Charlotte: Hvorfor formandsmøde?
Erland: Formanden for Nordsjælland føler ikke, at han får de informationer, han har brug for. Det er
ham, der har indkaldt.
Til sidst takkede formanden for et godt møde og takkede Skive for godt værtsskab. Så læste hun
Løfterne og vi sluttede af med Sindsrobønnen.
Ernst
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