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Rapport fra TEU til Regionsmødet i Skjern den 30.11.13 
På TEU mødet den 12.10.13 i Århus blev Jane konstitueret som formand efter Tom B, der 
er fratrådt. Der vælges ny formand på næste TEU møde i marts 2014. 
HJEMMEVAGTEN: alle hjemmevagter på nær 1 har nu vagt hver anden uge. Når 2 nye 
vagter er oplært, er alle hjemmevagter besat. Telias opkaldsstatistikker fungerer 
stadigvæk 
ikke. Tom skal have et møde med Teliafolkene, og vi afventer resultatet af dette 
møde. Nogle kontaktpersoner er utilfredse med ikke at blive brugt, og det er forståeligt, 
fordi vi alle gerne vil hjælpe og give budskabet videre. Men/Og det handler jo om at stå til 
rådighed, når nogen rækker ud efter AA's hjælp. 
KONTORVAGTEN: Det psykiske arbejdsmiljø på Hovedkontoret er blevet massivt 
forbedret efter en grundig oprydning af uløste uenigheder/konflikter. Der er stor udskiftning 
af kontorvagterne på dagvagterne. Den opkaldsstatistik de laver i Kontorvagten viser, at 
der i alle månederne i 2013 har været fremgang i opkaldene i forhold til 2012. 
E-MAILVAGTEN: Alle vagter er besat, og der er typisk mellem 10 og 15 henvendelser om 
ugen. 
TEU'S NYE INFORMATIONSSTAND: var på MÆND TIL MÆND KONVENTET og 
LANDSMØDET, og der blev høstet gode erfaringer med at synliggøre TEU's arbejde disse 
2 steder. 
HENVISNING TIL BEHANDLINGSINSTITUTIONER: Det blev indskærpet at 
telefonvagterne IKKE henviser til behandlingsinstitutioner men til DCAA. 
EVALUERING AF FACEBOOKGRUPPE: Vi har siden sidste TEU møde prøvekørt en 
lukket Facebook gruppe for TEU medlemmerne, hvor vi har kunnet skrive uformelt 
sammen 
og stille forskellige spørgsmål til hinanden. Den har også tjent det formål, at vi har kunnet 
sige farvel og goddag til udvalgsmedlemmer på en uformel måde. Facebook Pgruppen er 
på 
ingen måde blevet misbrugt, og har i det hele taget ikke været brugt så meget. Vi blev 
enige om, at vi ønsker at bevare Facebook gruppen, og understreger, at det alene er en 
gruppe for TEU medlemmer til uformel brug, og den træder ikke i stedet for de sædvanlige 
TEU kommunikationskanaler. Den er HEMMELIG og kan derfor ikke findes ved søgning. 
ØNSKER TEU EN CHATFUNKTION SAT OP PÅ HJEMMESIDEN? : 
Helle V havde lavet et oplæg om at udvide Vagtordningen med en chatfunktion på AA's 
hjemmeside med egne vagter og vagtplan. En chatfunktion på AA's hjemmeside vil være 
en positiv nytænkning af Vagtordningen, der især er målrettet de unge og andre, der 
foretrækker at chatte. Helle bliver inviteret med til næste TEU møde den 15-03-2014 i på 
Hovedkontoret for at vise os, hvordan hendes forslag virker. 
EVENTUELT: Telefonvagterne får en del opkald om, at folk tror, at de først kan komme til 
AA møde, når der er "åbent". TEU foreslår, at teksten om åbne møder i Mødelisten 
ændres 
til:" Åbent også for pårørende og andre interesserede". 
Jeg vil gerne sige tusind tak for 4 år i TEU. Det har været utrolig givende, og jeg har gang 
på måttet sande, at det er ved at give, at jeg modtager. Arne B - der,har været suppleant - 
skal godkendes som regionens nye TEU repræsentant i dag. 
MØDE FOR TELEFONVAGTERNE: Den 2. november holdt vi et 
erfaringsudvekslingsmøde for telefonvagterne i Vest i Grønnegade 80 i Århus. Vi var 9 
fremmødte, der havde et rigtigt givende møde i bedste AA ånd. 


