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Indkaldelse til Regionsmøde
Lørdag den 28. maj 2016 kl. 10:00 i Skive

Rapporter – Bilag 4 til Dagsorden
Tag en AA’er med til regionsmødet, så bliver vi flere til at yde Service i AA

Formanden
Formanden orienterer på regionsmødet.

HSR
Rapport fra Regionens repræsentanter i Hovedservicerådet.
Der har i den forløbne periode været afholdt 2 møder i Hovedservicerådet og 1 Servicekonference.
Hovedservicerådets møde den 5. marts 2016 behandlede det af regionen stillede forslag om rotation på
Servicekonferencen 2015. Forslaget blev vedtaget men ikke med de 2/3 dels flertal som kræves for at det
umiddelbart træder i kraft. Men Hovedservicerådet var forpligtet til at arbejde videre med sagen og det var
overladt til Servicehåndbogsudvalget at fremkomme med et oplæg.
Dette oplæg affødte en seriøs diskussion, som afklarede en del spørgsmål og man nåede frem til følgende
konklusion: at Servicehåndbogsudvalget med udgangspunkt i forslaget, er, blev behandlet på
Servicekonferencen 2015 og de bemærkninger der er fremkommet på Hovedservicerådsmødet fremkommer
med forslag til rotation i udvalgene. Ernst U D er i denne forbindelse tilknyttet udvalget ad hoc.
Der har været rejst et spørgsmål om QR koder på vore publikationer og der er undersøgelser i gang og det
forventes medtaget på næste møde i Hovedservicerådet.
Litteraturudvalget har fungeret dårligt og det blev besluttet at udvalget konstituere sig med en formand og
Hovedservicerådets repræsentant i udvalget har ansvaret for at modtage oplysninger om medlemmer fra
Regionerne og indkalde til første møde i det nye udvalg.
Et forslag fra Økonomiudvalget om at bogpriserne – der ikke var hævet siden 2008 – trængte til en
justering. Det blev vedtaget at hæve priserne med kr. 10,00 inkl. Moms.
Forretningsføreren orienterede om regnskabet, der kun omfattede en 2 måneders periode. Redegørelsen
blev taget til efterretning.
Hovedservicerådets møde den 9. april var overvejende helliget den kommende Servicekonference.
Udvalgenes rolle på Servicekonferencen
Det var en generel holdning fra udvalgene, at der burde have været bedre tid til besvarelsen og/ eller
stillingtagen til spørgsmålene, således at man kunne have diskuteret dem i de enkelte udvalg og dermed
fået en bredere stillingtagen til de stillede spørgsmål. Som det forelå nu, kunne det kun blive som svar på en
spørgeundersøgelse. Endvidere ville man gerne have haft en oplysning om baggrunden for spørgsmålene.
Disse to indvendinger gjaldt alle tre punkter (6 -8). Den generelle holdning til spørgsmålet om udvalgenes
rolle på Servicekonferencen var, at det er sjældent, at der modtages input fra de delegerede (men det er
dog sket inden for de sidste år for flere udvalg). Udvalgene (og flere Hovedservicerådsrepræsentanter og
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tidligere delegerede) gav udtryk for at de jævnligt bruges i komiteerne til at afklare spørgsmål og fjerne
misforståelser. Der bliver så godt som aldrig spurgt ind til udvalgenes rapporter.
Alle udvalg på nær et fandt det vigtigt at være repræsenteret med en person udover den tilknyttede
Hovedservicerådsrepræsentant, mens alle på nær et udvalg gav udtryk for, at det ikke var vigtigt at have
stemmeret.
Udvalgenes rolle i forhold til Hovedservicerådet.
Alle udvalg var tilfredse med deres kommissorium, selv om enkelte gerne så en drøftelse af dette. Der var
generel tilfredshed med arbejdsforholdene. Med hensyn til kommunikationen mellem udvalgene og
Hovedservicerådet, følte alle udvalg, at de henvender sig til Hovedservicerådet, når de har enten spørgsmål
eller planer om nye tiltag, mens den generelle holdning var at Hovedservicerådet bruger udvalgene og den
specialviden, de repræsenterer, for lidt. Enkelte gav udtryk for, at afstanden mellem udvalgene og
Hovedservicerådet er blevet større over en årrække, efter at udvalgsformændene ikke længere er med ved
alle møder i Hovedservicerådet. Der var dog enighed om, at dette tiltag havde givet mere plads til de
relevante debatter på Hovedservicerådsmøderne, da der før godt kunne være debat på tværs mellem
udvalgene – debatter som ikke vedkom Hovedservicerådet. Henrik R understregede, at ligesom udvalgene
savner at blive brugt af Hovedservicerådet, så savner Hovedservicerådet henvendelser fra udvalgene.
Spørgsmålet er, hvordan bruger vi hinanden? Endvidere understregede Henrik, at udvalgene er nedsat af
Hovedservicerådet, og at ansvaret for, hvad udvalgene laver, ligger i Hovedservicerådet. Det ville være godt,
hvis udvalgene blev meget mere visionære og så præsenterer Hovedservicerådet for ideerne, inden de går
videre med dem.
Kommunikationen mellem udvalg og Hovedservicerådet.
Bortset fra i et enkelt udvalg fungerer kommunikationen godt gennem hovedservicerådsrepræsentanten i
udvalgene. Der var bred enighed om, at skabelonen til rapporterne fungerer rigtigt godt. Der blev givet
udtryk for et ønske om tillid under ansvar, og at Hovedservicerådet respekterer den specialviden, der er i
udvalgene, således at eventuelle afslag på nye tiltag ikke afvises, bare fordi man ikke synes, at det er en
god ide. En eventuel afvisning af nye ideer bør ske på baggrund af økonomiske beregninger, hensyntagen til
traditionerne og lignende. Sune H S gav som international delegeret udtryk for at kommunikationen er god,
Sune er glad for at vide helt firkantet, hvad opgaverne er, men ville gerne have plads til visionerne i
rapportskabelonerne.
Henrik R gjorde udvalgene opmærksom på, at eventuelle forslag til dagsordenen på
Hovedservicerådsmøderne skal fremsendes separat – det er ikke tilstrækkeligt, at de er indeholdt i rapporten
fra udvalgene.
Hovedservicerådet blev orienteret om økonomien som den så ud efter de første 3 måneder. Udgifterne er
nogenlunde på niveau med sidste år mens indtægterne er lavere, således at det foreløbige resultat er 0 mod
kr. 34.000 sidste år. Redegørelsen blev taget til efterretning.
Afholdelse af workshop om visioner i fællesskabet.
Henrik R uddybede hvad forslaget går ud på. Daglig Ledelse har i nogen tid arbejdet på ændringer i
strukturen. Det drejer sig om ændringer, der vil medføre flere forslag til kommende Servicekonferencer. Ikke
alle forslag vil kunne nå at blive færdigbehandlet til Servicekonferencen 2017, men måske nogle. Med
henblik på dette og for at høre, hvad Hovedservicerådet synes om ændringsforslagene, ønsker Daglig
ledelse, at der afholdes en workshopdag. Der vil blive forelagt et oplæg, som så kan diskuteres.
På forespørgsel blev det oplyst, at udvalgene også bliver repræsenteret på Workshopdagen. Udvalgene
udbad sig at få forelagt oplægget på skrift i god tid inden den dato, der bliver fastlagt. Dette blev lovet.
Generelt blev der givet udtryk for, at det lød spændende, men også givet udtryk for en bekymring over, at
visionerne kommer ’fra oven’. Der blev stillet spørgsmål ved, om det hele kan nås på en dag.
Repræsentanter fra Daglig Ledelse gav udtryk for, at det ikke er meningen, at alle forslag skal kunne
færdigbehandles til forelæggelse på Servicekonferencen 2017, men måske nogle af dem? En forespørgsel
om Servicehåndbogsudvalgets arbejde med rotation burde stilles i bero, til vi har set, hvad den videre
behandling medfører, blev afvist af Daglig Ledelse.
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Efter nogen debat blev man enige om at lægge Workshopdagen sammen med det allerede planlagte
seminar den 3.- 4. september, således at weekenden – formentlig – sammensættes således, at der lørdag
formiddag og eftermiddag arbejdes med strukturændringer (workshops) og lørdag aften med ’ansvar i
service’(et emne Daglig Ledelse har talt om med henblik på at kunne sætte nye
hovedservicerådsrepræsentanter ind i deres arbejde). Søndag vil blive anvendt til Hovedservicerådsmøde og
opsamling.
Det blev vedtaget at afholde seminar, Hovedservicerådsmøde og workshopdag den 3. – 4.
september.
Erfaringsudvalgets nuværende situation og fremtid.
Lisbeth C redegjorde for den aktuelle situation. Der har ikke været henvendelser til udvalget det sidste år,
og det er vanskeligt at finde nye medlemmer med den nødvendige erfaring. Oplægget fra Erfaringsudvalget
var derfor at nedlægge det og måske erstatte det med en erfaringsbank eller lignende. Der var en bred
debat om mulighederne for at bevare erfaringerne, især behovet for at gøre det formaliseret, ’erfaringerne
har vi jo alle’. Muligheden for en erfaringsbank blev debatteret – men hvem skal vedligeholde den? – der
kunne måske også laves en liste over, hvem der har besat hvilke poster i løbet af årene, med henblik på at
skabe et overblik over, hvor man kan henvende sig.
Det blev besluttet at nedlægge Erfaringsudvalget, som et ser ud i dag.
Hovedservicerådsrepræsentanterne
Ernst U D og Ole K

Informationsudvalget
Aarhus d. 18/5 2016
Ny struktur/arbejdsform
På udvalgsmødet d. 11/4 2016 blev der taget følgende beslutninger mht. fremtidig arbejdsform:
Der afholdes 4 årlige møder i Info-udvalget.
Der dannes arbejdsgrupper til at varetage projekter/aktiviteter, disse arbejdsgrupper kan mødes efter
behov. Grupperne aflægger rapport på Udvalgsmøderne. Det tilstræbes fremover at holde Udvalgsmøderne
på lørdage, for at sikre størst mulig tilslutning og effektivitet.
Følgende arbejdsgrupper er indtil videre dannet:
Speakerbanken, tovholder Alan J.
Box334, tovholder Rie R.
Leverafdelingen/sundhedssektoren, tovholder Henrik S.
Uddannelsessektoren, tovholder Lotte J.
Smukfest, tovholder Henrik S.
Radiospots, tovholder Henrik S.
Arbejdet med de kommunale misbrugscentre er en opgave der involverer hele udvalget.
Udvalgets faste poster, der indtil nu har bestået af en formand, udvides med en næstformand og sekretær.
Lotte J. er blevet valgt som næstformand, posten som sekretær er indtil videre åben.

Igangværende aktiviteter
Speakerbanken kører fortsat, om end stadig på lavt blus.
Der indsendes fortsat artikler til Box334.
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Der foretages, på opfordring, løbende besøg på leverafdelingen på Aarhus Universitetshospital. En borger vi
besøgte i februar, har valgt AA’s løsning og er i gang med trinnene.
Besøg på uddannelsesinstitutioner har været faldende de sidste par måneder. Der påtænkes mere
opsøgende aktiviteter.
Tilsigelsen fra Smukfest om stadeplads, er i hus. I modsætning til andre år, har vi i år fået plads på selve
festivalpladsen, hvilket udvalget opfatter som meget positivt. Det medfører ganske vist en ekstraudgift på
2.195,00, men det er udvalgets opfattelse og hensigt at holde deltagelsen i Smukfest indenfor det
budgetterede beløb på 5.000,00.
Som nævnt på forrige Regionsmøde, foreslår Info-udvalget en relancering af radiospottene, se vedhæftede
forslag.
Henrik S

Telefon- og email udvalget
Se referat af TEU møde 12. marts 2016 fremsendt særskilt som bilag 4a.

Hjemmeside/IT udvalget
Region Midtjyllands hjemmeside www.aaregionmidt.dk:
Siden det seneste regionsmøde i Randers sidst i februar, har der været en jævn tilgang til
kalenderen og nyheder til forsiden. Det nye arkiv fungerer efter hensigten. Regionens mailliste
fungerer også og alle opfordres til at tilmelde sig. Tilmeldingen sker på AA Danmarks
hjemmeside på http://dkaa.dk/maillister/ , som også kan nås fra menuen
REGIONEN/MAILLISTER. Der er for tiden lidt problemer med teknikken bag. AA-data har lidt
problemer med opsætningen, og med vedhæftede filer, og påtænker at flytte mail listerne til
en anden server.
IT-udvalget
En af AA's faste udvalg, som regionens webmaster er medlem af.
Det seneste møde i IT-udvalget blev afholdt 20. marts 2016 på kontoret i Thorsgade og via
Skype.
IT-udvalget har en Workshop med på SK 2016 emnet er ”AA´s hjemmeside - ideer og forslag
til hjemmesidens udseende og brugerflade.” Emnet bliver behandlet i komiteen Medier.
Inspirationsmateriale i form af andre landes sider m.v. blev gennemgået.
Der har i udvalget været arbejdet på tilstedeværelse på Facebook. Carsten præsenterede
hvordan AA i USA og AA i Frankrig fremstod på Facebook, samt til skræk og advarsel et par
private AA profiler.
Det stod klart for udvalget, at hvis AA i Danmark skal være til stede på Facebook er en passiv
profil, der kort fortæller, hvad AA er og så i øvrigt henviser til AAs hjemmeside, telefonvagt,
mailvagt mm, det rigtige.
Niels præsenterede de første sider af den danske oversættelse af ’AA Guidelines – Internet’
som ikke tidligere er oversat.
Flere AA-grupper har indført MobilePay som en mulighed for at give hattepenge. Det har været
kasserens eller et andet gruppemedlems private telefon/konto, der har været anvendt. Det har
fungeret ret smertefrit.
Region Øst har besluttet, at oprette MobilePay på regions niveau. Så alle indbetalinger sker via
samme telefonnummer direkte til regionens bankkonto. Det er sat i gang og fungerer; men har
dog været en besværlig omgang at få det etableret i banken, for de kræver alle
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regionsrådsmedlemmernes underskrift og fotobeviser i form af kørekort, ID papirer el. lign. Og
der skal opdateres, hvis der skiftes personer ud i regionsrådet. Men det er lykkes. Mogens
vender tilbage med, hvordan det går.
Næste møde i IT-udvalget, 12. juni 2016 kl. 11:00 i Thorsgade, og via Skype.
Niels_O

Sekretær
Mailadresser.
Efter overgangen fra ’g-mailsystemet’ er vi lidt usikre på om alle har fået oprettet deres adresser i det nye
system. Hvis man er i tvivl, kan man få det afklaret ved at benytte den nedenfor beskrevne procedure.
I forbindelse med regionsmødet i Skive den 28. maj 2016 udsender vi for sidste gang invitationer med ’snailmail’ til ca. 25 grupper, der endnu ikke har registreret en mailadresse. Giv os besked, hvis I fortsat ønsker
invitation pr. ’snail-mail’.

Bemærk
Du får ikke længere mails fra Region Midt via de gamle mailadresser i Gmail. Alle udsendelser sker nu baseret på de
oplysninger, der fremgår af AA DK’s databaser:
•

Stamoplysninger om den enkelte gruppe
Vi anbefaler at du checker din gruppes mailadresse hos AADK
– dette gør du via dette link
http://dkaa.dk/find-aa-moder/aendre-gruppe-oplysninger

•

Dine egne ønsker om at modtage information – blandt andet fra Region Midt
Det opretter du via dette link
http://dkaa.dk/maillister/
Kontakt os gerne (aa.dk.regionmidt@hotmail.com),
hvis du har spørgsmål eller behov for hjælp – vi hjælper gerne!
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Økonomi
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