Side 1

Regionsmøde i Ebeltoft 21. februar 09.

Referat af AA Regionsmøde, lørdag den 21. FEB 09 kl. 1000.
Mødet blev afviklet i Ebeltoft sognegård under følgende dagsorden:
Velkomst. (side 1)
Valg af dirigent og referent. (side 1)
Regionsmøder i 2009 - 6/6 – 5/9 – 28/11. (side 1)
Godkendelse af dagsorden. (side 1)
Præsentation af tilstedeværende. (side 1)
Godkendelse af referat fra regionsmødet 29/11-08. (side 2)
Rapporter fra: HSR, Formanden, Kasseren, Sekretariatet, Informationsudvalget
herunder Liv, Telefonvagten, Hjemmesiden, Bladet. (side 2-6)
7a. Regnskab og Budget 2009. (side 7)
8. Præsentation og godkendelse af delegerede til SK 2009. (side 8)
9. Håndbog, Region Midtjylland. (side 8)
10. Seminar i fremtiden. (side 8)
11. Løse ender v. formanden. (side 9)
12. En diskussion af kriterierne for at blive telefonvagt og kontaktperson. (side 9)
13. Erfaringer fra grupperne. (side 9-10)
14. Evt. og afslutning. (side 10)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1. Velkomst.
Formanden Susanne bød velkommen og takkede AA gruppen i Ebeltoft for værtskabet til
regionsmødet, samt oplæste AA formålserklæring.

2. Valg af dirigent og referent.
Som dirigent valgtes Søren og som referent Alex.

3. Regionsmøder i 2009.
Det næste møde aftaltes til 6. juni 09 i Odder.
Ringkøbing tilbød at afholde mødet 5. september 09, idet mødestedet skulle afklares nærmere.
4. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden blev godkendt med applaus.

5. Præsentation af tilstedeværende.
Grupperepræsentanter: Henrik – Århus Markus, onsdag, Svend – Århus, Det blå sted, onsdag,
Niels – Skanderborg, torsdag, Alex – Århus/Risskov, mandag, Annemette – Århus/Vestergade,
lørdag, Niels – Århus/Beder, torsdag (WEB redaktør), Ole – Skive, mandag, (TVU rep.), Keld –
Ebeltoft, fredag (mødevært), Carsten – Vejle, tirsdag, Lars – Vejle, onsdag, Hans K. – Vejle, lørdag,
Annie – Århus/kvindegruppen, torsdag, Jørgen – Herning, tirsdag, Henrik – Horsens, Anette –
Grenå, Robert – Silkeborg, lørdag. ( 16 )
Suppleanter for grupperepræsentant: Johanne – Skanderborg, Susanne – Århus/Viby, søndag,
Willy – Århus/Markus, lørdag. ( 3 )
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Observatører fra grupperne: Arne – Århus/Markus, onsdag, Leo – Århus/Markus, onsdag, Mette
– Århus/Vestergade, lørdag, Per – Skive, mandag, Jens – Skive, mandag, Kurt – Herning, fredag,
Birthe – Herning, mandag, Anita – Vejle. ( 8 )
Regionsråd og udvalg: Susanne – Århus, formand, Søren – Horsens, søndag, næstformand, Erland
– HSR repræsentant, Ivan – Silkeborg – sekretær, Erik – Odder, kasserer, Pepe – Århus, LIV rep.,
Charlotte – Ringkøbing, formand for informationsudv., Carsten – Herning, ass. for kasserer. ( 8 ).
Det var dejligt at der deltog så mange i regionsmødet, særdeles at der var så mange observatører fra
grupperne, der havde lyst til at deltage i mødet.
6. Godkendelse af referat fra regionsmødet den 29. NOV 2009 i Viborg.
Annemette ønskede referatet pkt. 6e, 2.side linje 25. skulle ændres således ” ikke er mødeegnede ”
erstattes til at lysten til at deltage i arbejdet, kunne være til mere konkrete opgaver - end til at
deltage i div. møder.
Charlotte, Ringkøbing, at få rettet navnet under pkt. 8, linje 41 – under Jan. Det første regionsmøde
Jan er med til. Henrik slettes.
Herefter blev referatet godkendt med applaus.

7. Rapporter fra: HSR, Formanden, Kasserer, Sekretariatet, Informationsudvalg
(herunder LIV), Telefonvagt, Hjemmesiden, Bladet.
Der var til alle grupper udsendt skriftlige rapporter, således at mødedeltagerne kunne være bedst
muligt forberedt.
HovedServiceRåd – rapporter:
HSR-møde d. 22. november 2008
Intet nyt vedr. kopimaskinen. Er sendt til stævning. Pr. 01.01.2009 er Hovedservicekontoret røgfrit.
Formanden for økonomiudvalget er desværre trådt tilbage. Der er p.t. 451 grupper i Danmark.
Der er kommet forslag om at lægge BOX 334 på Hjemmesiden. Hvis det er teknisk muligt og økonomien kan bære det
vil forslaget fremsættes til HSR. Har du et godt navn til BOX-bladet så kontakt redaktøren.
Der var en livlig diskussion udløst af problematikken omkring den åbne struktur/de mange mødedeltagere ved LIVmøderne. Hovedparten var enige i, at der udveksles mange gode ideer i kraft af, at også andre end selve udvalgsmedlemmerne deltager, og dette gælder begge veje. Der var blandt andet det argument imod den åbne mødeform, at det
kan udvande repræsentanternes kompetence. Et argument for en uændret mødeform var, at man skal passe på ikke at
ødelægge noget, der fungerer godt, og som har fostret mange gode ideer.
Formanden kunne oplyse, at hele problematikken med hensyn til, hvornår der er tale om et Udvalg, og hvornår der er
tale om møde – og hvem betaler? – vil blive taget op på Temadagen den 23.11.2008. Det vil blive generelt og ikke kun i
forhold til LIV. HSR skal have mere hånd i hanke med, hvad der foregår i udvalgene, og derfor er der jo også kommet
en HSR-repræsentant i alle udvalg.
Alle nye tiltag omkring pjecer og lignende skal forelægges HSR, som så prioriterer, d.v.s. at alle AA-medlemmer må
oversætte og sende ind, men det er HSR, der prioriterer.
Der var debat om problemet i, at der foreligger udgaver af oversættelsen af vore Trin og Traditioner (overskrifterne).
Den oversættelse der er på hjemmesiden er fra ”Som Bill Ser På Det” som er godkendt på GSO. I sidste ende er det jo
grupperne, der selv vælger, hvilke oversættelser man vil bruge.
Al anvendelse af mobiltelefon i Telefonvagten er stoppet indtil videre. Det kan ikke lade sig gøre p.g.a. tekniske
vanskeligheder med at overholde anonymitetskravet, når SMS, voicemail, telefonsvarer mm tages i brug.
Det midlertidige udvalg til sponsering af Grønland er nedlagt. Dog inviterer AA Danmark fortsat 2 AA’ere fra
Grønland til at deltage i vores Servicekonference, således at de selv betaler rejsen, mens AA Danmark betaler opholdet.
TV-spottet om AA er ved at være færdig. Det ville være dejligt om spottet kunne vises på SK 2009. Folderen ”Offentlig
Information” returneres til LIV med henblik på tilretning. (Godkendt på HSRmødet d. 24.01.2009).
Vedr. tilbagevendende arrangementer blev det vedtaget at LIV kan henstille til HSR, at man overdrager det fulde ansvar
til de lokale regioner, i det omfang disse er indstillet på at overtage dette ansvar.
Brug af tegnsprogstolke på lukkede AA-møder: HSR har fundet, at der intet er til hinder for at bruge tegnsprogstolke på
lukkede møder, men at det er op til den enkelte gruppe om man vil bruge det.
Det blev besluttet at der fremover holdes et HSR-møde i september.
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HSR-møde d. 24. januar 2009
Hovedservicekontoret er nu røgfrit. Midler til rygerum er bortfaldet, da tidsfristen er udløbet. Sagen omkring
kopimaskinen fortsætter. Der er udtaget stævning mod Copydata, som imidlertid har skiftet advokat, hvilket har
forsinket deres svarskrift. Vor advokat har nu modtaget svarskrift fra Copydatas nye advokat.
De anerkender manglerne men gør gældende at kravet skal rettes til Elitefinans, som Copydata har overdraget
rettighederne til: Dette undrer vor advokat sig over, idet lange forhandlinger omkring et forlig har været ført med
Copydata uden at de har henvist til Elitefinans, som om nødvendigt må medinddrages i sagen. Deres advokat ser dog
gerne et forlig, så vores advokat fortsætter sagen med udgangspunkt i de vilkår, vi har forhandlet os frem til med
Copydata. Kan Elitefinans ikke godkende vilkårene, går sagen videre ad rettens vej. Det har ikke opsættende virkning,
og vi kan ikke standse betalingerne.
Kontrakt omkring filmprojektet har været forbi vores advokat, som havde visse bemærkninger af redaktionel karakter.
Disse er videregivet til LIV for indarbejdelse i den endelige kontrakt.
Daglig Ledelse har sammen med bogsalget aftalt ny procedure ved genoptryk af litteratur. HSR vil fremover bliver
orienteret inden eventuelle genoptryk. Denne procedure skyldes, at det efterhånden er store beløb, der er tale om.
Formanden måtte med beklagelse meddele HSR, at Kathe har meddelt, at hun trækker sig fra posten som kasserer på
grund af sygdom.
Sekretæren supplerede på opfordring med den oplysning, at man indtræder i HSR, når man er godkendt på SK. Der har
været rejst tvivl om tidspunktet for indtræden HSR har drøftet om vi skal deltage i SK i York. Det blev besluttet at 1
person deltager i år og deltagelse fremover overvejes.
Debatten omkring deltagelse i øvrigt indenfor Nordisk samarbejde, ESM og WSM mundede ud i spørgsmålet: Bruger vi
de internationale delegerede på den rigtige måde?
Konklusion: HSR skriver et oplæg til de internationalt delegerede med henblik på at de finder en optimal måde at
udnytte samarbejdet med de andre lande på funktionsniveau – helt specifikt: kan det lade sig gøre -. Samtidig udbedes
en evaluering på det samarbejde, der er i dag.
Af punkter over uafsluttede sager fra tidligere servicekonferencer er oversættelsen af ”Dr. Bob and the Good
Oldtimers”. HSR beder litteraturudvalget om at optage ”Dr. Bob and the Good Oldtimers” på den prioriterede liste over
opgaver.
Bogen ”AA comes of Age” er færdig til tryk. LIV har søgt om at få Informationsstanden med på SK 2009. Dette blev
bevilget. Det blev besluttet at lave en nyoversættelse af guidelines.
Ingen region har meldt sig til at afholde Landsmøde 2009.
Når og hvis Hovedkontoret eller andre får kendskab til eller klager over, at personer kommer til lukkede døre til et
møde, vil der blive givet besked til regionerne, som bedes melde tilbage til grupperne med henblik på at få afklaret, om
gruppen er lukket, eller det bare er et engangstilfælde. Indkomne forslag til SK 2009 blev gennemgået.
Næste møde i HSR er 28. marts 2009

De udsendte rapporter var udarbejdet/videreformidlet af Erland – HSR – det var godt at kunne følge
med i hvad der sker i HSR.
Henrik fra Markus gruppen forespurgte til, hvorfor USA overtager og betaler for Grønland.
Hovedkontoret i USA mener, at tiden var kommet til at Grønland kunne klare sig på normal måde.
Rapporterne blev taget til efterretning og der var ingen yderligere bemærkninger til rapporterne.

Formandsrapport.
Velkommen til et nyt arbejdsår med masser af service til gavn for den lidende alkoholiker. Arbejdet har ligget lidt stille
grundet jul, nytår og influenza, dog har der været afholdt budget-og regnskabsmøde, herom senere.
Arbejdet vil i den næste tid komme til at koncentrere sig om forberedelser til SK 2009,der finder sted sidste weekend i
april og materialet dertil er på trapperne.
Kærlig hilsen Susanne.

Formandens rapport godkendtes uden yderligere bemærkninger.
Rapport fra Kasseren.
Kasseren Erik fremlagde regnskab og budget for 2008, som vist nedenfor. Han takkede Carsten, den
forrige kasser for samarbejdet med at få udfærdiget regnskab og budget.
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AA Region Midtjylland
Regnskab og budget for perioden 1. januar - 31. december 2008
Indtægter:
Kr.
Budget 2008
Rest
%
01 - Hattepenge
02 - Infoblad
Indtægter i alt

85.238

-10.238

-13,70 %

85.238

75.000
0
75.000

-10.238

-13,70 %

146
0
240
144
0
530

4.000
1.000
2.500
1.000
1.000
9.500

3.854
1.000
2.260
856
1.000
8.970

96,40 %
100,00 %
90,40 %
85,60 %
100,00 %
94,40 %

1.215
0
4.530
875
6.620

3.000
1.000
1.000
1.500
6.500

1.785
1.000
-3.530
625
-120

59,50 %
100,00 %
-353,00 %
41,70 %
-1,80 %

Øvrige udgifter:
15 - telefon og internet (sekretariat)
16 - telefon og internet (regionsråd)
17 - porto
18 - kopier
19 - Regionsnyt
20 - kontorartikler
21 - SK 2008
22 - diverse
Øvrige udgifter i alt

5.897
2.100
2.368
0
1.837
2.098
15.500
1.500
31.300

6.500
3.000
6.000
2.000
4.000
4.000
15.000
5.000
45.500

603
900
3.633
2.000
2.163
1.902
-500
3.500
14.201

9,30 %
30,00 %
60,50 %
100,00 %
54,10 %
47,60 %
-3,30 %
70,00 %
31,20 %

Udgifter i alt

38.450

61.500

23.050

37,50 %

Resultat åtd
Primo
AA Hovedkontor
Beholdning pr. 31.12.08
Beholdningsafstemning
Girokonto
Ivan
Susanne
kontant beholdning

46.788
42.665
50.000
39.453

13.500

-33.288

-246,60 %

Udgifter:
Kørsel:
03 - Regions- og rådsmøder
05 - telefonvagtmøder
06 - infomøder og Regionsnyt
07 - SK 2008 formøde
08 - SK 2008
Kørsel i alt:
Møder:
09 - regions- og rådsmødermøder
11 - telefonvagtmøder
12 - infomøder + Regionsnyt
13 - SK 2008, formøde
Møder i alt

37.453
2.000
0
0
39.453

Alex ville gerne have uddybet hvad procent angivelserne under indtægter kunne blive med minus
fortegn, når det indkomne beløb var større end det budgetterede.
Henrik, Markus gruppen, ville gerne have præciseret, at det var vigtigt at der var mulighed for at få
refunderet kørselsudgifterne, således at det blev muligt for alle at deltage i møderne, også dem der
ikke havde råd til kørselsudgifterne.
Budget og regnskab for 2008 blev herefter godkendt med applaus.
AA Region Midtjylland.
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Rapport fra sekretæren.
Nyt fra sekretæren.
I skivende stund går det med hiv og sving, jeg går med noget influenza, samtidig med at der skal sendes ud.
Der er startet en del nye grupper siden sidst (se Hjemmesiden) og lukket to. Og nu til det bedste. Vi har fået direkte
skrive adgang til databasen på hovedkontoret, og når ”Web” Niels har sat sig ind i databasen. Og vi kan finde en tid
hvor vi har ro på, vil han føre mig ind i ”mystikken”
Så kan jeg få rettet de fejl og mangler der nu er. Det vil ske ret hurtigt efter jeg er klar til det, da nogle ting er ret gamle.
Vi ses. Ivan.

Sekretæren tilføjede, at han henstillede på det kraftigste, at deadline i forbindelse med rapporter
overholdes. Næste deadline til regionsmødet den 6. juni – er 15. maj 09.
Rapporten godkendtes uden yderligere bemærkninger.
Rapport fra Informationsudvalget til regionsmødet i region Midtjylland den 21.02.09
Et planlagt møde i udvalget den 20.01.09 måtte desværre aflyses p.g.a. sygdom, så der har ikke været afholdt møder
siden sidste regionsmøde.
Øvrige aktiviteter fremgår af nedenstående rapport fra vores LIV-repræsentant, samt rapporten fra LIV.
Med venlig hilsen
Charlotte.
Allerød, den 22. december 2008
Rapport fra LIv til HSR mødet den 24. januar 2009:
Vi har ’genbehandlet’ AA- og offentlig information som vi fik retur på det senest afholdte HSR møde, og fremsendt på
ny til HSR til godkendelse. Vi har tilføjet/ændret de punkter som blev påpeget sammen med udvalgets egne rettelser,
som dog er af bagatelagtig karakter.
Vi har fremsendt folderen ”AA as a Ressource for the health Care Professional” til Litteraturudvalget og anmodet om
en tilkendegivelse af hvem der kan oversætte – samt naturligvis en godkendelse af dette.
Vi afventer svar fra Litteraturudvalget.
I forbindelse med TV-spottet til ’OBS’ har vi modtaget den ændrede kontrakt som aftalt på
seneste HSR møde. I skrivende stund afventes AA’s advokats udtalelse før endelig underskrift. Ligeledes i skrivende
stund har vi modtaget et ’Optagemanuskript’ som vi behandler i LIv for at kunne godkende overfor Århus Filmværksted
som gerne vil i gang med optagelserne medio januar 2009. På vegne af LIv, Leon.
Rapport fra Region Midtjyllands LIv-repræsentant.
Jeg og Jesper Kiil (ven af AA) arbejder videre med Information til: Kommuner og Menighedsråd.
Vi arbejder med en pressemeddelelse ang. STORE BOG bliver 7o år udkom i 1939.
Bente Hansen (AA-ven Kbh.) er også med til at skrive.
LIv har kontaktet Kriminalforsorgen og Misbrugscentre og tilbudt AA-foredrag. Det bærer frugt og der har været en
række henvendelser – jævnt fordelt i Regionerne. Vi fortsætter.
Filmspot til OBS er påbegyndt og forventes klar ca. marts 09. Regionen har nu Tv spots (am.) ca. 30 sek. til inspiration.
Power point om AA's struktur og om AA og Alkoholisme.
AA-hilsen, Pepe.

Pepe omtalte yderligere et informationsseminar i Fredericia den 28. FEB 09 fra 0845 – 1600, samt
at Tv-sporten til OBS var så langt frem at den kunne præsenteres den 7. marts.
Der havde været afholdt møder med Kriminalforsorgen 10-15 møder på landsplan.
Misbrugscentre havde ikke reageret på henvendelserne endnu.
Der havde været afholdt møde med Psykisk Skadestue, således at personalet havde været med i en 2
timers snak. Det havde været en god investering, så personalet ved Psyk. Skadestue nu har en god
viden og AA og hvad vi formår. Der arbejdes i øjeblikket med repræsentanter fra Journalist
Højskolen omkring en orientering om hvad AA er og formår.
PEPE KOM MED ET OPRÅB - ” SPEAKERBANKEN ”.
Nogle grupper havde anvendt banken – og måske også glemt at sætte ” speakere ” i banken.
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Nye speakere ville være velkommen i denne specielle bank. – At kunne få lov til at give det videre
man selv havde modtaget gratis.
Annie, vil gerne have uddybet begrebet ” venner af AA ”.
En ven af AA er en ikke alkoholiker der har gennemgået de 12 trin, så de er klar over hvad de
indeholder, kan udtale sig uden at være anonym alkoholiker. Pepe bekendt var der Jesper Kiil og
evt. nogle stykker mere i Danmark.
Efter den nødvendige debat blev rapporterne godkendt, uden yderligere bemærkninger.
Rapport fra Telefonvagten.
Skive, den 2. februar, 2009
Orientering fra TVU til regionsmødet i Region Midtjylland, den 21. februar, 2009 i Ebeltoft.
Det kører som det skal i Telefonvagten her i vores område. Der er 2 vagter ledig, én torsdag formiddag og en delevagt
med 4 andre fredag aften.
Opdatering af kontaktpersoner er overstået, og det resulterede i, at der blev lidt færre af forskellige grunde, hvilket vi
gerne havde været foruden, og de nye, der er kommet til siden sidst, kan ikke rette op på det antal. Derfor er der stadig
plads til flere, mest i områderne nævnt sidste gang, Midt – og Vestjylland og især Randers – Grenå, men selvfølgelig i
hele regionen, lige som vi også gerne vil have flere ind, som kunne tænke sig at få en vagt, hvilket dog kræver en
fastnet – eller ip/bredbånds – telefon. Ordningen med brug af mobil i visse tilfælde er stadig i bero pga. problemer
med ikke at kunne slå visse tjenester fra i vagtperioden.
TVU afholder som nævnt ifbm. regionsmødet i Viborg det næste møde på HSK 14. marts og et erfaringsudvekslings –
møde for vagter og afløsere 29. marts.

Rapporten fra Telefonvagten blev modtaget med applaus.
Rapport fra Hjemmesiden.
Niels redegjorde for den ” ansigtsløftning ” som Hjemmesiden er ved at få. Siden den 22. JAN 09
havde haft mulighed for at komme direkte på den server som AA Danmark har stillet til rådighed,
således at dagsordner, referater m.v. kunne lægges direkte ind på regions hjemmeside. Der havde
været et del opretning, så når sekretæren blev uddannet kunne der foretages direkte opdateringer der
vedrører AA region Midtjylland.
Det er i øvrigt en god ide at lægge div. deadlines på hjemmesiden, bl.a. sekretærens vedr. rapporter.
Redegørelsen fra Niels blev modtaget med applaus.
Rapport fra Bladet.
Da redaktøren Rene er forhindret i at deltage i regionsmøderne på grund af arbejde, havde han sendt
dette opslag.
Redaktør søges til region midt.
Region Midtjylland mangler en redaktør til regionsbladet.
Opgaven omkring bladet består i:
•
Modtage artikler.
•
Redigere bladet og gøre det klar til trykken.
•
Sende det til hovedkontoret, og så sørger de for trykning og sende det rundt til grupperne.
•
Sørge for at have et lille lager og sende ud til grupper der ønsker ekstra blade.
Jeg har brugt ScriBus http://www.scribus.net/ som er et opensource program til opsætning.
Hvis der er kendskab til eller har prøvet det før vil det lette opgaven.
Tidsmæssigt skal der regnes med 8 – 16 timer pr blad. Det kan måske gøres hurtigere men det er
det jeg har brugt.
Hvis der er behov for hjælp, vil jer gerne stå til rådighed, så bladet kan komme i gang igen.
De bedste AA hilsner
René.

Søren lagde op til at 2-3 personer fra AA ville melde sig, således at redaktør og redaktionsudvalg
kunne komme til at fungere. René ville gerne stille sig til rådighed med vejledning i udfærdigelsen
af bladet. Susanne, Århus/Viby og Alex, Århus/Risskov stillede sig til rådighed, og Søren ville
forestå indkaldelse til møde snarest.
( De indledende møder er afviklet – redaktionsudvalg besat - Bladet udkommer snarest muligt ).
AA Region Midtjylland.
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7a. Budget og Regnskab 2009.
Kasseren Erik og sekretæren Ivan gennemgik budgettet for 2009, der var udarbejdet ud fra hvilket
posteringer der havde været foretaget sidste år.
Formanden Susanne henledte opmærksomheden på at posteringen Øvrige udgifter, pkt. 18,
” Skanderborg Festival ” kun var sat til 3.000 kr., hvilket var for lidt, idet det fulde beløb for at
deltage i ” Skanderborg Festival ” var 7.500 kr. og at beløbet på 3.000 kr. opstod ved at vores
deltagelse i Festivalen ” kostede gratis ”.
Der var efterfølgende en debat omkring posteringens størrelse. Konklusionen på debatten blev at
Regionen skal betale det fulde beløb for deltagelse i festivalen, uanset om det er 3.000 eller 7.500
kr. og at der i budgettet er taget højde for evt. prisforskel.
Efter debatten og konklusionen vedr. ” Skanderborg Festivalen ” blev regnskab og budget for 2009
vedtaget med applaus.

AA Region Midtjylland
Regnskab og budget for perioden 1. januar - 31. december 2009
Indtægter:
Kr.
Budget 2009
Rest
%
01 - Hattepenge
02 - Infoblad
Indtægter i alt

0
0
0

Udgifter:

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Kørsel:
03 - Regions- og rådsmøder
06 - infomøder og Regionsnyt
07 - SK 2009 formøde
08 - SK 2009
Kørsel i alt:
Møder:
09 - regions- og rådsmødermøder
11 - Regional Information
12 - infomøder + Regionsnyt
13 - SK 2008, formøde
Møder i alt
Øvrige udgifter:
15 - telefon og internet (sekretariat)
16 - telefon og internet (regionsråd)
17 - porto
18 - Skanderborg Festival
19 - Regionsnyt
20 - kontorartikler
21 - SK 2009
22 - diverse
Øvrige udgifter i alt
Udgifter i alt
Resultat åtd
Primo
AA Hovedkontor

0
0
39.453
0

AA Region Midtjylland.

75.000
0
75.000

75.000
0
75.000

100,00 %
100,00 %
100,00 %

4.000
2.500
1.000
1.000
8.500

4.000
2.500
1.000
1.000
8.500

3.000
5.000
1.000
1.500
6.500

3.000
5.000
1.000
1.500
6.500

6.500
3.600
6.000
3.000
4.000
4.000
15.000
5.000
47.100

6.500
3.600
6.000
3.000
4.000
4.000
15.000
5.000
47.100

61.500

61.500

100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %

8.900

8.900

100,00 %
100,00 %
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Beholdningsafstemning
Girokonto
Ivan
Susanne
kontant beholdning
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39.453
37.453
2.000
0
0
39.453

8. Præsentation og godkendelse af delegerede til SK 2009.
Observatør: Alex, Risskovgruppen, 1.års Henrik Sejer Andersen, Niels Larsen, Henrik Roed,
2. års Kjeld Farver, Svend Thomsen, 3.års Ole Wehl, Helle Carlsen, Annie Maibom, 4.års
Charlotte og fra Regionen, Erland, HSR, Susanne, formand.
Det ovennævnte var sendt ud forinden mødet og alle blev indledningsvis præsenteret.
På baggrund af stemmeberettiget til SK, foreslog formanden Susanne, at Alex blev gjort til 1. års
delegeret, således at alle 10 stemmer kunne udnyttes.
Den ledige observatør plads blev af Niels, Beder, Annemette, Henrik, Charlotte, Annie foreslået
besat, idet som Niels, Skanderborg udtrykte – han var glad for sidste år at have deltaget som
observatør – det havde givet ham meget.
På baggrund af debatten, blev regionens repræsentantmandat gennemgået og observatørpladsen der
var ledig, blev lagt ud til mødedeltagerne, om der var interesse for pladsen.
Susanne, Århus/Viby meldte sig og redegjorde for hendes interesse i AA arbejdet fremover. Der var
ingen andre og Susanne blev valgt til den ledige plads som observatør til SK 2009.

9. Håndbog, Region Midtjylland.
Erland redegjorde for håndbogens revision der nu var afsluttet i 2008. Hjemmesiden,
Formålserklæring, koncepter, info-udvalg, trin og traditioner havde der været kikket på.
Såfremt der konstateres fejl i Håndbogen, anmodede Erland om at fejl indrapporteres til ham, hvis
det var ” menings forstyrrende fejl”. Kommaer, punktum og lignende var han ikke interesseret i.
Håndbogen kan downloades via regionens hjemmeside.
Keld forespurgte, såfremt personer ikke kan gå på regionens hjemmeside og downloade.
Formanden og sekretæren svarede, såfremt personen eller andre ikke havde mulighed for at kunne
downloade fra Hjemmesiden, kan sekretæren med posten sende en papirudgave til den pågældende,
idet alle skal kunne være med.

10. Seminar i fremtiden.
Charlotte efterlyste i sit indlæg til seminarer: hvilket indhold, hvordan afholdelses – eller skal vi
holde igen med seminarer i år.
Annemette syntes at det havde været et godt seminar i efteråret 08, men at seminaret kunne udvikles
til at indeholde mere konkret emne, så indholdet blev mere præciseret til den konkrete AA.s tjeners
virkeområde. Hun havde i 2008 været i mod seminaret, men er nu overbevist om at det var et godt
initiativ.
Niels, Skanderborg, kunne godt tænke sig lidt efter modellen ”Workshop”.
Arne syntes at seminar var meget fornuftigt og at det var INFO udvalgets arbejde – og at udvalget
afviklerne seminarer.
Ole kunne tænke sig at Telefonvagten kunne komme på som et emne.
Charlotte var glad for tilkendegivelserne og oplyste at INFO udvalget har påtaget sig arbejdet med
at videreudvikle seminarerne, således at der vil komme et nyt i år.
AA Region Midtjylland.
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11. Løse ender v. formanden.
Susanne forespurgte til transportkassen til info materialet. Niels, Skanderborg, oplyste at den var
færdig og afleveret.
Susanne oplyste, at sekretæren fratræder ved årets udgang p.g.a. AA regler og det er på tide at
begynde at tænke på en afløser for sekretæren.
Susanne oplyste, at Ole fra Telefonvagten fratræder også til november. Ole håber på at Ernst vil
overtage, men der mangler de sidste aftaler.
Ivan oplyste at et kommende seminar skal på budgettet.

12. En diskussion af kriterierne for at blive telefonvagt og kontaktperson.
Formanden kom med et oplæg ud fra en konkret hændelse og i HSR havde emnet været behandlet,
hvilket Erland refererede til.
Der udspandt sig en stor diskussion blandt mødedeltagerne, men fælles for alle indlæg var, at den
person som søgte at blive Telefonvagt eller Kontaktperson, måtte have haft problem alkohol,
såfremt at den pgl. skulle være Telefonvagt eller Kontaktperson i AA. Såfremt det ikke var tilfældet
måtte den pgl. henvises til en søsterorganisation, hvor pgl.s tidligere misbrug var identisk.

13. Erfaring fra grupperne.
Johanne, Skanderborg, mandagsgruppen, gruppen er en ny gruppe i Skanderborg, der startede 13.
OKT 08 og bruger bogen at leve ædru.
Anette, Grenå, gruppen har eksisteret i 2 år og kører stabilt mandag fra 19-20 med et
forretningsmøde en gang om måneden.
Henrik, Horsens, søndag, ”verdens bedste hjemmegruppe”, dog med lidt nedadgående tendens,
hvilket gruppen er gået i tænkeboks – ellers går det fint.
Anita, Vejle, observatør, vil gerne lytte videre.
Carsten, Herning, Der går stærkt – i Herning er der kommet 2 nye grupper og der kommer mange til
møderne med få udsving.
Birthe, Herning, observatør, det kører godt i Herning, der er nu møder 5 dage om ugen.
Kurt, Herning, observatør, fredag, et lysmøde. Han er nyædru og vil gerne lytte videre.
Jørgen, Herning, tirsdag, det har været dejligt med flere tilbud i Herning og der har været behov for
udvidelserne med 2 yderligere møder.
Annie, Kvindegruppen/Møllevang/Århus, torsdag, kører godt, er 4 år gammel - har 20-25 deltager,
og har alle aldre repræsenteret, det er dog forskelligt fra gang til gang hvem der kommer, men
dækker behovet set ud fra den kvindelige side.
Lars, Vejle, onsdag, har eget lokale og det går vældigt godt. Der er flere grupper på vej. Der starter
en ny fredagsgruppe. Nu er der møder alle ugens dage og der kommer nye unge mennesker og der
er en stigning i hattepengene.
Carsten, Vejle, tirsdag eftermiddag, gode positive møder.
Charlotte, Ringkøbing, det går som det skal.
Erik, Odder, mandag, det går godt i Odder.
Keld, Ebeltoft, fredag, det går stille og roligt med en stabil gruppe. Alanon gruppen møder samtidig
i sognegården. Hver måned et åbent møde.
Jens, Skive, mandag, observatør, vil gerne lytte videre.
Per, Skive, mandag, observatør, vil gerne lytte videre.
Ole, Skive, mandag, gruppen kører efter Store Bog og har 2-5 deltager. De holder gang i gruppen.
Willy, Markus/Århus, lørdag fra 15-16, er et emnemøde, der får besøg fra andre byer.
Deltagerantallet varierer fra 9-20 og der kommer nykommere.

AA Region Midtjylland.
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Susanne, Viby/Århus, søndag, et rigtig godt møde med et støt voksende deltagerantal. En afhængig
har erkendt sig som alkoholiker og ” bølgerne har lagt sig ”.
Mette, Vestergade/Århus, lørdag aften, observatør, vil gerne lytte videre.
Niels, Beder/Århus, torsdag, en lille fast gruppe, og der er lige kommet nye direkte fra gaden.
Annemette, Vestergade/Århus, lørdag aften, et komme til at tro møde ud fra trinnene 1 til 3. Mødet
er ret godt besøgt. Hun henledte opmærksomheden på det engelsk sproget lysmøde, lørdag aften kl.
2130 i Sct. Pouls Kirke.
Alex, Risskov/Århus, mandag, en god gruppe der har været udgået for stole. Vi har nu fået stole til
alle. En god stabil gruppe på mellem 25- 35, der afvikler emnemøder.
Alex, henledte også opmærksomheden på det kommende konvent i Århus, 21-23. august 09, hvor
det Blå Sted hidtil selv har forestået. Gruppen har i år lagt det ud til at alle grupper må være med i
løsningen af opgaven, således at grupper i region også gerne må være med i forarbejdet og
afviklingen af konventet.
Niels, Skanderborg, torsdag, det går rigtigt godt, der kommer en snes stykker til møderne. Han
omtalte ligeledes et samarbejde med radio ØST, således at radioen mellem 15-18 bringer indslag
vedr. mødernes afholdelse. Dette samarbejde kunne evt. udbygges i regions regi.
Svend, Det Blå Sted/Århus, onsdag, i øjeblikket er der startet op på forarbejdet til konventet i AUG,
der selvfølgelig optager gruppen meget. Det er et stort og rart sted med 28-35 deltagere og en hel
del unge mennesker. Møderne kører ud fra Blå Bog – der er mange sponsorere og gruppen kører
fint. Der starter et nyt møde tirsdag aften for unge mennesker mellem 18-35 år.
Leo, Markus/Århus, onsdag, observatør, vil gerne lytte videre.
Henrik, Markus/Århus, onsdag, en stabil og harmonisk gruppe på ca. 25 deltagere, der arbejder ud
fra Blå Bog, Som Bill ser det og 5. kapitel. Nykommer tilbydes sponser og kobles på en anden
AA er. GSM hver måned og åbent møde hver måned.
Arne, Markus/Århus, onsdag, observatør takkede for at kunne for lov til at deltage.
Pepe, Markus/Århus, onsdag, tilsluttede sig det af Henrik udtalte.
Robert, Silkeborg, tirsdag, der er ca. 50 deltagere hver gang, og benyttes også af et behandlingssted
og centre. Ved sidste GSM havde gruppen følt sig som gidsel, idet der havde været 3 behandlere og
3 egentlige AA til stedet. Behandlerne havde fyldt meget på mødet, hvilket havde været noget i stil
med en reklame. Formanden tager hændelsen op på næste møde.
Erland, HSR, havde intet at tilføje til punktet.
Susanne, formand, kommer rundt til alle grupperne.
Søren, Horsens, søndag, gruppen kører efter Store Bog og er den bedste hjemmegruppe.
Ivan, sekretær, havde intet til punktet.

14. Evt. og afslutning.
Ivan, ville forespørge om det konvent der i øjeblikket ikke var et mini landsmøde, for så i givet fald,
kunne konventet ikke laves om til Landsmøde, idet der p.t. ikke var nogen der kunne afholde et
landsmøde. Af de deltagere – som var til stede på mødet – måtte takke nej, idet forskellen mellem et
landsmøde og et konvent ville være for stor belastning for planlægningsgruppen.
Charlotte, fik tilslutning til at arbejde videre med et regionsmøde den 5/9-09 på Laugesens Have
ved Ringkøbing.
Niels, Webredaktør, henledte opmærksomheden på et seminar i Silkeborg i næste weekend ud fra
de 12 trin. Mødeindbydelsen kunne ses på Hjemmesiden.
Formanden takkede mødedeltagerne for et godt møde og oplæste løfterne og mødet afsluttede kl. ca.
1300 med sindsrobønnen.
Alex, referent.
AA Region Midtjylland.

