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Formandens beretning.: 
 
Der har været mange aktiviteter i regionen siden sidste regionsmøde. Der har afholdt to formøder 
før ServiceKonferencen, således at de delegerede har været godt klædt på til selve SK. SK var iflg. 
de deltagende indholdsmæssigt(forslag og work shops) lidt tyndbenet. Referat fra SK kan findes på 
AA Danmarks hjemmeside under internt. 
Endvidere har der været afholdt seminar omkring traditionerne. Tak til Ib og Hans Jørgen for 
inspirerende og informativ dag. Opbakningen kunne dog godt have været større! Jeg håber på flere 
deltagere til seminaret d.15/9 2012 omkring koncepterne. 
Så er tiden kommet, hvor vi skal sige farvel til Erik som kasserer og velkommen til en ny. Tak Erik 
for din store og veludførte indsats. 
Vi har diskuteret i Regionsrådet om rimeligheden i at regionsformændene ikke deltager i SK. 
Skal vi udforme forslag eller emne til work shop omkring dette? Lad os diskutere det på 
regionsmødet. 
I øvrigt mangler vi en suppleant for Liv repræsentant – var det noget for en af Jer? 
Vi skal også have valgt en HSR repræsentant nr. 2 på det sidste regionsmøde i år. Jeg har valgt at se 
positivt på dette - det kan bringe endnu en AA’er ind i service. 
Endelig blev det i 2007 vedtaget, som det står i referatet: ”ønske om at prøve det af med åbne 
regionsrådsmøder”. Jeg vil ikke skrive en hel masse, der kan komme til at virke som et forsvar for 
at ændre det tilbage til lukkede regionsrådsmøder, men blot konstatere at denne mødeform bare ikke 
fungerer og tro mig – de der har deltaget vil nok helt sikkert give mig ret. Der var dengang en masse 
diskussion omkring åbenhed - glem det, det er på ingen måde tilfældet. Regionsrådet vil i øvrigt 
fremover udsende referater, så regionen til fulde er orienteret. 
Tak til Vibeke for nye input til regionsmødet. 
 
Søren 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


