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REFERAT FRA REGIONSMØDE
Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00
Tinghuset
Østergade 9, 1 sal
8740 Brædstrup
01 Velkomst.

02 Valg af ordstyrer
03 Præsentation af de tilstedeværende
04 Godkendelse af dagsorden
05 Godkendelse af sidste referat

06 Workshop

Formanden bød velkommen,
formålsparagraffen blev læst og der blev
holdt et øjebliks stilhed.
Henrik R. foreslået og valgt.
Præsentationsrunde omkring bordet. Liste
gik rundt.
Dagsorden godkendt.
Der var spørgsmål om workshop-emnet
kunne blive skrevet på referatet.
Og til punkt 08 i sidste referat blev det
påpeget at der ikke er SK hvert andet år da
dette forslag blev forkastet.
Endvidere blev det sagt at den nye LIVrepræsentant i regionen kun deltager i RRmøder når denne er inviteret.
Ellers blev referatet godkendt med disse
tilføjelser.
Emnet var til dette regionsmøde 12
tradition som lyder: Anonymiteten er det
åndelige grundlag for alle vore traditioner,
der til stadighed minder os om, at
princippet går forud for personen.
Der var brainstorming omkring hvor
grænsen går vedr. vores anonymitet .
Gruppe 1: var rundt om traditionen, hvad
der bliver sagt på mødet bliver på mødet.
Nykommeren skal lære anonymiteten fra
starten, evt. kunne der forfattes et lille brev
som Nykommeren kan få med hjem.
Alt kan gives videre, hvis det virker for
personen selv, dog uden at nævne navn på
budbringeren.
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Det er indiskutabelt at bryde anonymiteten.
Der blev snakket om, at der er forskel på
omsorg og sladder om andre AA'ere. Dvs.
hvad er motivet for at bryde anonymiteten
ved at spørge til en anden AA'er. Skal der
gøres noget, evt. ringe hvis man er
bekymret.
Traditionerne holder AA sammen.
" De Gamle"( AA'ere som man har kendt
længe) kan glemme Traditionen, dvs. at der
snakkes mere socialt omkring andre end 12.
Tradition foreskriver.
Gruppe 2:Anonymiteten er ingen garanti
men vi har et ansvar overfor Fællesskabet.
Hvem der har været til stede til et møde og
hvad der er blevet sagt: Ti stille med det.
Det er altid tilladt at sige... Jeg har hørt i
Fællesskabet, men uden at nævne navne, så
personen bevarer anonymiteten.
Vi er anonyme individer, men Fællesskabet
skal ikke være usynligt.
Der blev sagt, "jeg har selv fortalt min
historie udenfor Fællesskabet" dvs. min
anonymitet er brudt af mig selv.
Åbenhed i gruppen men ikke i det
pulserende liv udenfor.
Vi deler det inderste vi har i gruppen og
bør aldrig citeres for det med navns
nævnelse.
Det blev nævnt, at det var vigtigt for nogle
at anonymiteten ikke bevares, da personen
faktisk er stolt over at være alkoholiker,
men ville gerne have haft muligheden for at
"gemme" sig i Fællesskabet indtil man var
klar til at blive "vist frem" udenfor
Fællesskabet som ædru alkoholiker.
Endvidere blev der fortalt, at jeg ikke er
anonym i mit lokalsamfund, men at jeg
bevarer andres anonymitet, men hvordan
gør man hvis man ikke kan rumme det som
er delt på et møde, evt. snakke med en
anden AA'er og evt. komme til at bryde
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anonymiteten for den som har delt.
Ikke videregive sladder, men hvis noget
som er delt på mødet, har givet mig god
erfaring, så må jeg gerne give det videre.
God erfaring med socialt samvær ½ time
før og efter mødet, så det sociale kan lukkes
af.
Gruppediciplinen skal evt. kigges efter i
sømmene.
Ved E-mail til mange, kan der sendes BCC
så anonymiteten ikke brydes ved at give
andres adresse videre uden at tænke over
det.
Gruppe 3: Der var megen snak.
Viderebringelse af identiteten om en anden
er NO-GO.
Åbenhed, ydmyghed og ærlighed.
Beskyttelse af AA'ere mod andre AA'ere,
kan det evt. skade en anden AA'er.
Gruppe 4: Indenfor gruppen=Fællesskab
Udenfor=anonym.
Nogle er generte ved at komme i
Fællesskabet.
Spørgsmål om hvor kender du personen
fra???
Overordnet set kunne der bruges meget
længere tid på denne Workshop, for
holdningerne og erfaringerne var mange og
vidtfavnende.
07 Rapporter

Formanden: Vedr. tilskud er Hatte-pengene
Regionens og dermed alle gruppers og kan
ikke kanaliseres tilbage til enkelte grupper,
da disse er selvforsynende. Rapporten
godkendt.
Sekretæren: takkede for valget. der er pt.
104 grupper i regionen. Rapporten
godkendt.
HSR: Der er indsendt forslag til SK vedr.
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rotation, forslaget er godkendt til at komme
med på næste års SK til vedtagelse eller
forkastelse.
Krimordningen virker ikke i sin nuværende
form.
Rapporten var ikke medsendt men
mundtligt fremlagt, da referatet fra sidste
HSR-møde ikke var godkendt ved
rapportens indsendelse. Den mundtlige
rapport godkendt.
Info-udvalg: Nyttigt at kende
Sundhedsministeriets holdning( som er
WHO's holdning til alkoholisme.)
Der har fra en enkelt person i udvalget
været en korrespondance med
Sundhedsministeriet, samt det er
HENSIGTEN at genoptage hospitalsbesøg,
hvorfor rapporten blev godkendt med
følgende rettelser. Afsnit 3 og 4 fra neden
slettes af rapporten. Resten af rapporten
godkendt.
Kassereren: Vi er en smule bagud med
Hatte-penge end budgettet. (ca. 5.000)
Der foreslås, at der sendes 30.000 til AA
Danmark. Forslaget godkendt.
AA Danmark er bagud med ca. 46.000 i
forhold til sidste års budget. Det bliver
fulgt nøje i økonomi-udvalget, vi skal nok
nå det , men det er kritisk.
Rapporten godkendt.
Hjemmesiden: Der har været mulighed for
at se den nye hjemmeside ved et link på
den gamle. Den nye træder i kraft fra 14/9.
Skype-møder i IT-udvalget har fungeret
godt, og man fortsætter derfor med denne
mødeform.
Det blev fortalt at AA Danmarks
hjemmeside står lige under de betalende
når der søges på Google, hvorfor det skal
diskuteres om man evt. skal betale for at
komme højere op. Rapporten godkendt.
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Der foreligger en vejledning om, hvordan
man indsender forslag eller workshop
emne til SK, snak med grupperne om der er
noget som kunne være interessant at få
diskuteret på SK, gerne som workshopemne, da dette ofte giver anledning til
relevante forslag til den efterfølgende SK.
I regionen skal vi have valgt 3 nye
delegerede, indsend gerne anmodning, hvis
det skulle have din interesse at deltage i SK
de næste 4 år. Anmodning sendes til
Formanden.
Dejligt at vi i regionen er kommet så langt
at der er valgt til tillidsposterne frem for
udnævnelse af disse.
Det blev rettet, at det ikke var ny formand
for TEU men ny regionsrepræsentant som
skulle godkendes. Repræsentanten fortalte
om sig selv og sin ædruelighed.
Formanden vælger at aflyse ved for få
tilmeldinger, da det ikke kan forsvares
overfor internationale delegerede, at de
skal bruge en hel dag på et seminar hvor de
er stærkere repræsenteret end de tilmeldte
medlemmer.
Anette: Er der en alkoholiker i dit liv
lægges ud på lægehuset samt på
biblioteket.
Thomas: Foredrag om alkoholisme for ca.
25 læger.
Henrik: Godt samarbejde med
Alkoholbehandlingen i Århus, hvor AA
lejer lokaler, det gør Fællesskabet synligt
for personerne i den kommunale
Alkoholbehandling, hvilket er meget
positivt.
Preben: 1/11-2014 afholdes konvent i Skive
omkring AA's 12 Trin.

12 Eventuelt og afslutning

Susanne: Internationalt konvent i juni 2015 i
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Georgia. En gruppe i Kolding forsøger at få
lavet en fælles rejsegruppe dertil
HSR finder en repræsentant til Box-bladet.
Bjarne: Linke AA Danmarks hjemmeside på
personlig Facebook profil. Er det et brud på
en tradition??
GS' holdning er LAD VÆRE!!!
Workshop omkring dette emne har været
afholdt på et tidligere regionsmøde.
Formanden afsluttede mødet med at minde
om at årets sidste regionsmøde foregår i Ry,
den 22/11-2014
Løfterne blev læst op og til sidst
sindsrobønnen.

Tak for en konstruktiv dag, til gavn for den lidende alkoholiker.

Sidste regionsmøde i år: Ry den 22/11-2014
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