Referat fra AA region Midtjylland den 13-1 2010-02-13

1.

Velkomst
a. Susanne formand bød velkommen
De, der deltog i regionsmøde for første gang præsenterede sig og blev budt specielt
velkommen

2.

Valg af dirigent
b. Søren næstformand blev valgt

3.

Regionsmøde den 29-5-2010 hvor?
c. Skanderborg melder sig igen, hvis er ikke er andre.
De har gode lokaler.
Det blev vedtaget.
På tilmeldingen bliver der mulighed for at tilmelde sig som praktisk hjælp

4.

Godkendelse af dagsorden
d. Godkendt

5.

Præsentation af de tilstedeværende
e. Se deltagerliste nederst

6.

Godkendelse af referat fra regionsmødet 14-11-09
f. Pkt 11 e – der er tale om et nyt møde i Århus

7.

Rapport fra (skriftlige rapporter er udsendt i forvejen, så her er referet
specieller bemærkninger)
g. HSR – Erland.
i. Økonomi: 2009 kommer ud med underskud på 109.1000
Budget 2010 viser underskud på 150.000. Det er uholdbart!!!!
Erland opfordrer til at tilstræbe at få flere hattepenge ind.
Hattepenge er faldet med 25% og bogsalg med 22%
Der sættes et punkt på næste møde om hattepenge – ideer efterlyses
h. Formanden - Susanne
i. Susanne understreger, at hattepenge sendes til kassereren og ikke til
sekretæren.
i. Kassereren – punktet afvikles under punkt 8
j. Sekretæren- Ivan
i. Vi er ved at lære databasen. I må bære over med at I måske får mails flere
gange i opstarte. NB!! Mails’ene kan ikke besvares med ”besvar”
k. Informationsudvalg + LIV – Pepe
i. Pepe har gang i lokaler til information i Århus Midtby
Der skal være åben 1-2 gang om uge og man skal kunne give information

Det er stadig på skitseplan og Pepe vender tilbage
Raymond, Niels og Annemette meldte sig straks som villige til at gå ind i det.
l. Telefonvagten – Ernst
i. Ingen spørgsmål til udsendte rapport
m. Hjemmesiden – Niels
i. AA på landsplan er gået over til et nyt system. Foreløbig bruger vi ikke det
system i regionen, da Niels synes, der er væsentlige funktioner, der ikke kan
løses med det system
ii. Niels fra Skanderborg understreger, hvor godt det er for telefonvagten, at
kunne finde et møde direkte fra databasen, når man skal sende en ny til et
møde
n. Bladet – v. Søren
i. Vil fortsat gerne have mange indlæg og andet stof.

8.

Regnskab og budget
o. Regnskabet udviste et overskud. Der er overført 45000 i slutningen af 2009 til
hovedservicekontoret
Regnskabet godkendt
p. Budget 2010 - godkendt

9.

Valg af delegerede til SK2010-02-13
q. Delegerede er fundet – listen er sendt med rundt
i. Niels spørger ind – der er endnu en observatørplads
ii. Vibeke - Århus indstilles som observatør – de øvrige delegerede er godkendt
r. Arne spm. Hvorfor er der så få ”ældre” delegerede. Susanne – der er frafald af
forskellige årsager

10.

SK 2010
s. Niels Skdb. : hvorfor er forberedelsen til konferencen udvidet til en hel
arbejdslørdag?
Erland – i år er der 23 forslag og flere workshops. Der er meget materiale
t. Forberedelsesmøde 17. april i Silkeborg kl 10 – de delgerede hører nærmere

11.

Godkendelse af håndbog Region Midtjylland – v. Erland
u. Håndbogen er på hjemmesiden – er der nogen, der har læst og kommentarer til den?
v. Niels minder om, at der har været oppe om afstemningsregler ved personvalg – det
er der ikke, men Niels kommer et forslag til næste gang
w. Ændringer træder i kraft når de vedtages og ikke først, når de bliver indført i
servicehåndbogen
x. Servicehåndbogen er godkendt

12.

Erfaring fra grupperne
y. Henrik Horsens – søndagsgruppen er i gang med at søge andre lokaler end
fælleslokalerne, da huslejen æder alle hattepengene
z. Kim Holstebro – der er frafald i deres gruppe. Kim efterlyser erfaring med at få
grupper i gang igen.
aa. Pepe – kig på, hvad handler møderne om? Spørge de, der ikke kommer.

bb. Erik Beder – har en telefoniste. PÅ gruppesamvittigheden gennemgås, om det er
længe siden, man har set en person, der så kontaktes. Evt nye tilbyder man at tage
dem med til møder andre dage.
cc. Ivan – det er vigtigere at glæde sig over dem, der kommer, end de, der ikke kommer
dd. Pepe – det kan også styrke gruppen, at lave noget udadvendt sammen . f.eks en
serviceopgave. Sørge for brochurer eller andet.
ee. Niels Beder – det giver god dynamik i gruppen, at der kommer en ny, som man tager
sig af i en længere periode
ff. Niels SKdb. Det er vigtigt at få de nye til at høre sig hjemme
gg. Poul H. anbefaler at læse kapitelet ” at arbejde med andre” i Store Bog. Han har gode
erfaringer med den gode dialog på et personligt plan.
hh. Karsten omtaler facebook som et socialt medie, hvor man kan sende personlig
beskeder, når man ikke har set en person længe
ii. Karen Holstebro, der er forskel på Ryesgade i Kbh og Holstebro
jj. Jytte Skdb efterlyser retningslinier til, hvad man gør, hvis man møder en AA’er, der
er fuld/ i gang med at købe sprut
kk. Susanne, Pepe m.fl. hils på dem. Det er et ønske om at holde op med at drikke, der
er indgang til møde.

13.

Evt. – ingen punkter

14.

Deltagere

Navn
Søren
Raymond
Henrik r.
Niels O.

Gruppe/By
Horsens, søndag
Risskov, mandag
Horsens, søndag
Beder

Annemette
Pepe
Henrik A
Svend
Ole
Robert
Jytte
Niels
Leif
Keld
Mogens
Orla
Karen
Kim
Karen
Vibeke
Carsten
Lis
Willy
Peter
Poul
Erik
Karsten
Johanne
Arne. B.
Ernst
Ole
Ivan
Erland
Susanne

Århus, Vestergade lø.af.
Århus
Århus
Århus, Det blå sted
Skive mand.
Silkeborg, tor. Kl-16
Skanderborg, mandag
Skanderborg, torsdag
Skanderborg
Ebeltoft
Rønde
Skanderborg
Holstebro
Holstebro, tirsdag
Kolt(Århus)
Årshus, St.Pouls , lø-engelsk
Vejle, tirsdag
Silkeborg, mandag
Århus
Horsens
Horsens
Århus, Lukas fredag
Århus, Skanderborg
Århus, Markus onsd.
Århus, Markus lø
Horsens
Århus

Rep./obs.
Næstformand regionen
Grp. Rep
Grp.rep., webudvalg, web
regionen
Grp.rep
LIV rep. + næstfmd.
Obs.
Grp.rep
Grp.rep – bladudvalg
Grp.rep
Grp.rep
Grp.rep
Obs
Grp.rep
Grp.rep
Obs
Obs
Grp.rep
Grp.rep
Grp.rep
Obs
Obs
Obs
Grp.rep
Obs
Obs
Grp.rep
Grp.rep, telefonvagt TVU
Obs
Sekretær
HSR repræsentant
Fromand for regionen

