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Indkaldelse til RegionRådsmøde, torsdag den 5. september 2013 kl. 18:00 
Hos Ole, Haurowitzvej 21, 8700 Horsens 

Deltagere: Susanne, Ernst, Søren, Henrik, Niels Otto, Ole 
Ekstra indkaldte: Erland, Henrik, Kongensbro 

 

Dagsorden Referat 

01 Evt. forslag til SK 2014 omkring hvad 
AA’s penge skal bruges til: 

Forslag om WS til SK 2014: 4. tradition, 
hvordan bringer vi budskabet videre? 
 Susanne og Erland udarbejder og 
indsender forslag. 

02 Opfølgning af regionsmødet i Horsens 
den 6. juni, herunder resultatet af 
gruppearbejdet. 
a. Gruppearbejdet omkring de 12 trins 
vigtighed og evt. forslag til workshop på 
SK 2014. 
 

b. Mødeindledning 
 
c. Lille forklaring til medsendte rapporter 
på regionsmøder 
 
d. Diagram over AA’s struktur og anvendte 
forkortelser 
 
e. Evt. valgt emne som runde på 
regionsmøder 
f. Skal ”Hvad kan Regionsrådet og regionen 
gøre bedre” (gruppearbejde) være et fast 
punkt på regionsmøde 1 gang årligt? 
 

 
 
 
Positivt, evt. WS flyttes til først på mødet. 
 
 
 
Sindsrobøn, stilhed evt. 12 koncept 
 
Hvad er vigtigt – kort en pointe! 
 
 
Se Servicehåndbogen 
 
 
Se punkt 2a 
 
Ad hoc 
 
 

03 Forening a la ”vejle” modellen Møderne Janesvej er flyttet til Grønnegade 
80 

04 Vagttelefon, henvisning til 
behandlingsinstitutioner 
 

Der er instruktioner som skulle forhindre 
dette.  

05 Valg af 1. års delegeret til SK 2014 Vi skal vælge 1 delegeret. Der skal skrives 
en anmodning om pladsen 

06 Økonomi Kasserens rapport godkendt 
Det blev besluttet at formanden skal have 
adgang til bankkontoen.  
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Kassereren sender de elektroniske 
årsoplysninger og bilag til en dropbox.  
  

07 Regionsblad, hvordan går det med den 
nedsatte arbejdsgruppe 

På grund af arbejdsmæssige forhold er 
projektet blevet forsinket. Regionsrådet 
anmoder bladudvalget om at finde en 
anden løsning. 

08 Seminar lørdag den 12. oktober Søren kontakter Keld angående info. 
Indbydelse medio september og til 
udlevering på regionsmøde 

09 Regionens håndbogsudvalg 
 

Anmodning om at komme i betragtning i 
stedet for ansøgning 

10 Punkter til førstkomne regionsmøde i 
Aarhus den 28. september 2013 

I Markuskirken. Søren kommer med 
fortæring 

11 Eventuelt Søren tager kontakt til Keld med henblik på 
at afklare forholdet i informationsudvalget. 
 
Forslag vedrørende Box 334 med angivelse 
af formål og målgruppe udarbejdes af Niels 
Otto 
 
Donationer til konvent i Aarhus ikke 
acceptabelt. 
 
Næste møde 14. november 2013 hos Ernst. 
Kl. 18:00 Ny Munkegade 93 1. sal 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


