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Indkaldelse til Regionsmøde 
Lørdag den 21. november 2015 kl. 10:00 i Grenå 

 

Rapporter 
 
 
Tag en AA fælle med til regionsmødet, så vedkommende, du og vi kan lære noget mere om service i AA 

 
 
 

Formanden 
Formanden orienterer på regionsmødet. 
 
 

HSR 
 
Rapport til Regionsmødet i Grenå den 21/11- 2015 fra HSR - repræsentanterne. 
 
Den 5. september afholdt Hovedservicerådet møde i Thorsgade i København. 
Der var 2 anmodninger om indtræden i Erfaringsudvalget. Jesper J's anmodning blev afvist, da et 
flertal af rådet mente, at han har for lidt erfaring med AA Danmarks Servicestruktur, og Vini J's 
anmodning blev godkendt. 
 
Vi godkendte et forslag fra Daglig Ledelse til Servicekonferencen 2016 om at nedlægge 
kassererposten i AA Danmark. Den væsentligste begrundelse var, at AA Danmark har fungeret 
siden 2012 uden en valgt kasserer, idet opgaverne har været varetager dels af revisor og siden 
2013 af Kontorforretningsføreren. 
 
Sidste forår havde vi i Hovedservicerådet et seminar på Brogården i Middelfart, hvor der fremkom 
en del emner, som medlemmerne af HSR mente, skulle belyses og diskuteres nærmere. Derfor 
vælger vi 2 personer, der til hvert HSR møde, kommer med et oplæg om et af disse emner.  
Denne gang holdt Peter og Sune et oplæg om emnet "Uddannelse". Herefter var der snak om emnet. 
Den generelle stemning var, at vi i AA ikke skal have en uddannelse i traditionel forstand, men at 
det er den enkeltes pligt, at tilegne sig den viden, der kræves for at kunne bestride en given post, 
men også at de afgående har et ansvar for at hjælpe de nye på vej og stå til rådighed og besvare 
spørgsmål. Uddannelse hænger tæt sammen med kommunikation, og i den forbindelse er det 
godt, at de Internationale Delegerede nu skal rundt i regionerne. 
 
Et punkt på mødet hed: Skal AA Danmark gøre en indsats for at øge tilgangen til AA? 
Her blev det nævnt, at Region Midtjyllands Informationsudvalg har lavet nogle radiospots, og disse 
spots kommer på HSR mødet den 7. november, så HSR medlemmerne kan forholde sig til dem. 
Det blev også nævnt, at det er vigtigt, at det Landsdækkende Informationsudvalg (LIv) er 
koordinerende, når det gælder fælles henvendelser til offentligheden, og nogle mente, at det var 
vanskeligt for nye at finde rundt på Hjemmesiden. 
 
Til sidst snakkede vi om, at synliggørelse af AA kunne være emne på et kommende seminar. 
 
Budgetmanualen 2016 blev gennemgået. Den bliver sendt ud til udvalg og funktioner snarest. 
Mogens B gennemgik regnskabet og bemærkede, at indtægterne ved bogsalg er faldet, da der 
ingen nyudgivelser har været i år. For nuværende foretages der intet yderligere. 
 
Rapporter: 
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Box 334: det blev anført, at det er bekymrende, at antallet af abonnementer fortsat er faldende. 
Bladet kaldes "mødet mellem møderne", men efterhånden er det mest servicemeddelelser, der er 
deri. Mogens B oplyste, at der er ved at blive foretaget en analyse af, hvorfor bladet giver 
underskud. 
 
Landsdækkende Informationsudvalg (LIv): "Sundhedskortet" og pjecen "Arbejder du professionelt 
med mennesker, der lider af alkoholisme" blev præsenteret og begge dele er blevet rundsendt med 
det sidste Boxblad og kan iøvrigt rekvireres gratis ved henvendelse til Hovedkontoret. 
 
Økonomiudvalget: Ole K er ny Hovedservicerådsrepræsentant i udvalget. 
 
Internationale delegerede: Dorte spurgte, hvad andre lande gør for at blive mere synlige, og Sune 
tager spørgsmålet med til Europæisk Service Meeting. 
 
Vi sluttede med Sindsrobønnen. 
De bedste AA-hilsener fra 
Ole og Ernst 
 
 

Informationsudvalget 
Aarhus d. 07/11 2015 

Medlemmer/deltagere. 

Der er fortsat meget ringe deltagelse på møderne, sidste møde 3 person! Udvalget ser gerne flere 
mødedeltagere, og der arbejdes på forskellige måder på at få fæller fra hele regionen til at fatte interesse 
for informationsarbejdet. Interesserede opfordres stadig til at følge med i udvalgets aktiviteter, 
mødereferater findes på regionens hjemmeside. Forslag til aktiviteter er meget velkomne! 
Al henvendelse kan ske til Henrik, Tlf. 40454326, mail: wonderwho.nl@gmail.com. 
 
Mødeaktivitet. 

Der har været afholdt 1 møde siden sidste. Hensigten er fortsat at holde 1 møde om måneden. 
 
Igangværende/afsluttede aktiviteter. 
 
De tre producerede radiospots, foreslås udsendt som pilotprojekt, se vedhæftet forslag.  

Udvalget har omformuleret retningslinjer for kvalifikationer for frivillige til eksternt informationsarbejde, se 
vedhæftet forslag. 
Der er blevet lavet en flyer med oplysninger om speakerbanken, der vil blive delt ud på Regionsmødet. 
  
Der indsendes artikler omkring aktiviteter i regionen til Box334. Alle fæller i regionen opfordres til at være 
opmærksom på aktiviteter/møder der kan være relevante emner til en artikel. 
Der kommer løbende henvendelser om hjælp til at finde speakere fra eksterne organisationer og 
institutioner. Der er planlagt besøg på Onsild Idrætsefterskole d. 19/11 2015. 
 
Der er påbegyndt besøg af grupper i Midt- og Vestjylland, med henblik på bedre kontakt. 
 
Studenterpræsten i Aarhus har indvilget i et møde, der skal holdes d. 11/11 2015. 
 
Der arbejdes på en liste over kommuner i Regionen, med oplysninger i hvilke der er samarbejde med de 
kommunale alkoholrådgivninger. 
 
Henrik S. 
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Telefon- og email udvalget 
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 22. oktober 2015	

	TEU’s	Besvarelse	af	de	3	spørgsmål	fra	
Servicehåndbogsudvalget		
1) Fordele og ulemper for rotation i jeres udvalg:  
 
I TEU har formand og næstformand rotation efter fire år. I forhold til regionsvalgte, er det regionerne, 
der bestemmer rotationen. Koordinatorer for telefon- og email-vagt har ingen fastlagt rotation.  
Generelt mener TEU, at rotation er en fordel, fordi den sikrer, at udvalgsmedlemmer ikke sidder på de 
samme poster i mange år – og at alle får mulighed for at lave service på alle planer og niveauer. Dog 
er det vigtigt at sikre, at erfaring fra udvalgsmedlemmer, der roterer ud, bliver givet videre – evt. at de 
erfarne stiler sig til rådighed som erfaringspersoner i en periode. Dertil kommer, at TEU mener, at der 
er funktioner, som i praksis ikke umiddelbart kan være omfattet af rotation.  
I TEU drejer det sig om koordinatorfunktionerne, som er tidskrævende poster, der kræver stor viden 
og oplæring - og er essentielle, hvis telefonvagten skal fungere. I forhold til koordinatorer foretrækker 
TEU, at koordinatorerne har stedfortrædere, som de lærer op, og som kan tage over. TEU udtrykker i 
den forbindelse, at det bør skrives ind i udvalgets funktionsbeskrivelser, at koordinatorer bør oplære 
stedfortrædere, så servicefunktionen altid kan videreføres.  
2) Fordele og ulemper ved at udvalget sammensættes af medlemmer valgt i Regionerne:  
 
Udvalgsmedlemmer i landsdækkende funktioner bør være betroede tjenere for hele fællesskabet i 
Danmark – og rapportere tilbage samt stå til ansvar for hele fællesskabet. TEU kan derfor ikke se 
andre muligheder, end at medlemmer vælges decentralt.  
Af ulemper kan nævnes, at det formentlig kan give mindre kontinuitet i udvalgsarbejdet, at udvalget 
sammensættes af regionsvalgte. Men det overstiger efter TEU’s opfattelse ikke den fordel, det er, at 
hele landet er repræsenteret.  
3) Opfatter I jeres udvalgs arbejde primært som praktiske opgaver eller primært som 
visionsopgaver:  
 
Som praktiske opgaver. Men det er vigtigt, at alle kommer frem med deres visioner.  
Kærlig hilsen og på TEU’s vegne  
Jane P, formand 
 
Referat fra møde i TEU 3/10 2015 vedhæftet i særskilt dokument. 
 
 

Hjemmeside/IT udvalget 
Orientering om ”Hjemmesiden”  

Region Midtjyllands hjemmeside www.aaregionmidt.dk:  

Siden det seneste regionsmøde sidst i september i Odder har siden været til eftersyn og blevet opdateret 
her og der. Henvisninger, links og kontaktoplysninger er blevet gennemgået. Det samme er kodningen og 
teknikken bag. Midlertidige mødeændringer er nu kommet med i visningen af mødelister, det skal for alvor 
stå sin prøve når det bliver jul og nytår.  

Midlertidige mødeændringer indmeldes som andre mødeændringer på http://dkaa.dk.   

Når mail-listerne bliver frigivet til brug (se nedenfor) vil det også fra www.aaregionmidt.dk blive muligt, at 
tilmelde sig regionens mail-liste.           
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IT-udvalget: 

En af AA's faste udvalg, som regionens webmaster er medlem af. 

Seneste møde i IT-udvalget blev afholdt d. 11. oktober. 
Først måtte vi konstatere, at udvalget i 2015 havde sparet masser af penge, og budgetterer med, at spare 
lige så mange i 2016. Det er især transportudgifter, der er sparet, da 2-3 medlemmer oftest deltager vis 
Skype. 

Vi har anbefalet andre udvalg også at anvende Skype. 

Der arbejdes med mail-lister. På samme måde som man i dag kan tilmelde sig Til Daglig Eftertanke på mail, 
vil der blive oprettet en mail-liste for hele AA, og en for hver region (og flere hvis det er nødvendigt). På 
hjemmesiden kan alle interesserede selv tilmelde sig.  

Listerne bruges ved, at sende den mail, der skal distribueres, til den nye mail-server i Thorsgade bob.aa-
mail.dk, som håndterer listerne. Herefter sender serveren en mail til alle på den liste, som mailen er sendt 
til. 

Til- og framelding af listerne klarer brugerne selv, så der er ingen administration her. Der er endda 
automatik, der klarer at afmelde nedlagte mail-adresser, ikke oprette en adresse to gange og den slags. 

Listerne kan dog ikke erstatte kontakten til hver enkelt gruppe; men kan gøre, at information om 
servicearbejde i AA og i regionerne kommer meget længere ud. Tilmelding kræver ikke andet en en 
mobiltelefon, og kan ske på mødet. (før eller efter, hvis det er et AA-møde :-)       

Næste møde i IT-udvalget, 29. nov. 2015 kl. 11:00 i Thorsgade, og via Skype. 

Her skal bl.a. behandles et forslag fra TEU om at gøre AAs hjemmeside endnu mere målrettet den lidende 
alkoholiker, og andre, der ikke kender AA i forvejen. 

Niels_O 

 

Sekretær 
 
Tak for valget til ny sekretær. 
Der er startet ny gruppe i RegionMidt: Polsktalende gruppe med møder torsdage 17:30-19:00, Ryesgade 26, 
8000 Aarhus C. 
 
Der er nu 112 grupper i RegionMidt jf. AA DK’s kartotek. 
 
Regionen har 3 adresser: 

� Email  aa.dk.regionmidt@gmail.com 
� Web  www.aaregionmidt.dk 
� Snail mail Kongshusvej 146, Fillerup, 8300 Odder 

 
For at spare omkostninger/besvær tilstræber vi i regionen at al korrespondance med grupperne sker via e-
mails. Vi håber derfor at de sidste 25 grupper tilmelder sig denne e-mail service snarest belejligt – kontakt 
mig gerne, hvis I er i tvivl om Jeres gruppe er tilmeldt denne e-mail service. 
 
Niels Otto 
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Økonomi 
 
Regnskabet pr. 9. november 2015 viser: 

� Omkostninger holdes indenfor det budgetterede 
� Hattepenge – vi mangler endnu ca. DKK 25.000 for at nå årets mål      

Niels Otto 
 
AA  Region Midtjylland  Regnskab 2015 Tidligere år 

  Perioden 1/1 - 9/11 2015 Hele regnskabsår 
Indtægter: Faktisk Budget Til rest Til rest % 2014 2013 2012 2011 

01 - Hattepenge 90.318 115.000 24.682 21,5 
104.365,

0 
111.985

,0 101.278 92.065 
02 - Infoblad 0 0 0 #DIV/0! 0,0 0 0 
Indtægter i alt 90.318 115.000 24.682 21,5 104.365 111.985 101.278 92.065 

 Udgifter: 
 Kørsel:  1) 
 03 - Regions- og rådsmøder 1.089 4.500 3.411 75,8 4.342 1.539,0 1.898 1.543 

06 - infomøder og Regionsnyt 1.570 1.000 -570 -57,0 532 563,0 925 565 
07 - SK formøde 467 1.000 533 53,3 294 0,0 1.356 0 
08 - SK   787 1.000 213 21,3 967 944,0 365 0 
Kørsel i alt: 3.913 7.500 3.587 47,8 6.134 3.046 4.544 2.108 

 Møder: 
 

 
09 - Regions- og rådsmøder 2.011 2.500 489 19,6 2.215 1.074,0 1.541 2.238 
11 - Regional Information 2.824 3.000 176 5,9 6.240 783,0 3.079 1.648 
12 - Infomøder  342 1.000 658 65,8 250 280,0 793 620 
13 - SK formøde 448 1.000 553 55,3 617 927,0 1.465 730 
14 - Regionsnyt 0 0 0 #DIV/0! 0 122,0 0 835 
Møder i alt 5.625 7.500 1.875 25,0 9.322 3.186 6.878 6.071 

 Øvrige udgifter: 
 15 - telefon og internet 

(sekretariat) 0 0 0 #DIV/0! 0 0,0 0 1.062 
16 - telefon og internet 
(regionsråd) 1.800 3.600 1.800 50,0 3.600 3.000,0 3.000 3.300 
17 - porto 353 1.500 1.147 76,5 2.088 2.045,0 2.748 2.927 

18 - Skanderborg Festival         0 5.000 5.000 100,0 8.156 2.664,0 3.386 2.342 
19 - Regionsnyt/WEB-IT 0 500 500 100,0 157 148,0 148 3.173 
20 - kontorartikler 0 500 500 100,0 354 147,0 478 1.034 

21 - Servicekonference  20.579 20.000 -579 -2,9 16.545 
18.300,

0 17.556 17.534 
22 - diverse 885 1.000 115 11,5 716 109,0 440 298 
Øvrige udgifter i alt 23.617 32.100 8.483 26,4 31.615 26.413 27.756 31.670 

Udgifter i alt 33.155 47.100 13.945 29,6 47.071 32.645 39.178 39.849 

 Resultat åtd 57.164 67.900 10.736 15,8 57.294 79.340 62.100 52.216 

Primo 23.088 23.088 0 0,0 30.794 
16.454,

0 19.354 27.138 

Overført til hovedkontor 35.000 65.000 
65.000,

0 65.000 60.000 
Beholdning pr. 9/11 2015 45.252 

 
23.088 30.794 16.454 19.354 

1) 2,05 pr. km fra 1/1 2015 
 

 
 


