Anonyme Alkoholikere
c/o Niels Otto Hansen
Kongshusvej 146, Fillerup, DK-8300 Odder
Bank: 1551 0912646
Tlf.: +45 2085 9010
www.aaregionmidt.dk
E-mail: aa.dk.regionmidt@gmail.com

Referat fra Regionsmødet
Lørdag den 28. maj 2016 kl. 10:00
Skive Sognegård, Reberbanen 19, 7800 Skive
Tak til gruppen i Skive for et godt arrangement.

001 Velkomst

Carsten N fortalte, at vores formand har trukket sig og sagde, at han - Carsten- på dette møde vil fungere
som både formand og næstformand. Dernæst læste han formålserklæringen.

002 Valg af ordstyrer
Carsten N blev valgt.

003 Præsentation af de tilstedeværende

Carsten N indledte med at sige, at vi skal have valgt en ny formand for regionen og at punktet vil komme på
dagsordenen til næste regionsmøde i Aarhus den 24.09.16. Ole læste kravene til formandsposten op fra
Regionshåndbogen og opfordrede de tilstedeværende til at overveje, om det var noget for dem, eller om de
har kendskab til mulige kandidater.

004 Godkendelse af dagsorden
005 Godkendelse af referat fra sidste regionsmøde
Referatet blev godkendt uden kommentarer.

006

AA’s Internationale arbejde ved Sune, international delegeret

Sune startede med at fortælle lidt om sin egen baggrund for at være i AA.
Derefter kom han ind på formålet med ESM og så fortalte han mere konkret om det sidste ESM i York.
Herunder: den tredelte arv og hvad komiteerne arbejdede med.
Til sidst fortalte han om, hvordan andre lande bruger ikke-alkoholikere - især de nordiske lande.
Hovedkonklusionen på dette punkt var, at det er en god ide med ikke-alkoholikere, men at det er meget
forskelligt, hvordan man bruger dem i de forskellige lande.
Efterfølgende var der spørgsmål og kommentarer især omkring brugen af ikke-alkoholikere og sociale
medier.

007 Valg – Repræsentant til Litteraturudvalget samt Sekretær

Der er ikke kommet anmodninger til nogen af de 2 poster, så vi anmodede de tilstedeværende om at
overveje, om det er noget for dem og om at sprede budskabet i grupperne. På regionens hjemmeside kan
man læse mere om, hvad de to stillinger indebærer under 'JOB I SERVICE'. Hvis der er yderligere spørgsmål,
kan man kontakte sekretariatet eller regionsrådet. Telefonnumre og Email adresser findes også på
hjemmesiden.
Hvad angår sekretærposten, så har Niels Otto lovet at være behjælpelig, til vi har fundet en ny sekretær.
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008 Rapporter
•
•

•
•
•
•
•

Ole K orienterede om arbejdet i HSR i forhold til den fremsendte fyldige rapport.
Informationsudvalget (Henrik S ): udtrykte glæde over deltagelse fra store dele af regionen til sidste
møde + glæde over nedsættelse af arbejdsudvalg. Antallet af udvalgsmøder er nedsat til 4 møder om
året.
I samarbejdet med Leverafdelingen på Århus kommune hospital, oplyser Henrik endvidere, at der nu er
en, der er med i fællesskabet!
TEU: var ikke repræsenteret - rapporten godkendt.
It- udvalget: ikke repræsenteret - rapporten godkendt.
Sekretær: ikke repræsenteret - rapporten godkendt.
Økonomi (Dorthe B S): Regionen har den 27/5 2016: 28.666 kr. Rapporten godkendt.
BESLUTNING OM UDSENDELSE AF RADIOSPOTS (HENRIK S)
Inden vi skred til afstemning om punktet, var der en livlig debat. De fleste var positivt indstillede og
diskussionen gik mest på, hvordan og om, vi skal måle på den eventuelle effekt af udsendelsen af disse
spots. Det blev fremført, at vi må have tillid fremfor at kontrollere, men også at vi må have en form for
kontrol - eller at vi skal være vort ansvar bevidst - når vi bruger af regionens hattepenge. Det blev fra
Informationsudvalgets side foreslået, at kontakten til telefonvagterne i det berørte område skal fokusere
på en registrering af evt. øget aktivitet.
AFSTEMNING: 17 stemte for, 1 stemte imod, ingen undlod af stemme. Forslaget blev vedtaget.

009 Hvordan gør vi regionsarbejdet mere levende?

Ole K fremhævede debatten vi lige havde haft omkring udsendelsen af radiospots som et skoleeksempel på,
at når der er noget, der optager os, og som vi kan have indflydelse på, så bliver tingene levende og mange
får lyst til at give deres besyv med!

010 Servicesponsor

Ole K fortalte, at vi har fået flg. spørgsmål: "Hvor lang tid rækker en 4. års delegerets myndighed?"
Han har kontaktet Håndbogsudvalget og fået flg. svar: Til næste års SK (i relation til AA DK) og i relation til
regionen: man bestemmer det selv, men det er måske godt at lade den nye komme til orde.

011 Erfaring Fra/Til grupperne - Randers

Kim J fortalte om erfaringer fra Randers:
• gruppen har telefonnumre på psykiatri og sygehus.
• tager imod Nykommere med åbne arme - de får sygdomsbegrebet 1. gang
• i mødeindledningen tager de en tradition (den korte og lange) med kommentarer
• i selve mødet gør de meget ud sponsorbegrebet
• de snakker med folk efter mødet, hvis folk ønsker det
• hver måned har de gruppesamvittighedsmøde

012 Introduktion til seminaret 8/10 2016

Dorthe B S: Vi har ikke programmet klar endnu. Men vi overvejer at vende tilbage til det for 3 år siden, hvor
vi tog udgangspunkt i grundstrukturen i AA.

013 Servicekonferencen 2016
•

Dorthe B S: forslag til SK skal indsendes sidst i oktober. Så vi skal i gang nu! SK er gruppernes og
regionernes vej til at have indflydelse. Meget kommer traditionelt fra HSR og udvalgene, men vi skal
også være med. Hvis nogen har noget, er de velkomne til at kontakte Dorthe B S.
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•

Peter fortalte om SK som 1. års delegeret: glad for valget - især efter jeg har været afsted! Havde hørt,
at det godt kunne være lidt langtrukket, men det oplevede jeg ikke! Tiden gik hurtigt og det var rigtig
godt. Også godt at være 2 på værelset i forhold til gode snakke. Var mest glad for at være i
serviceudvalget. Jeg glæder mig allerede til næste år!

•

Michael J fortalte som 4. års delegeret: det har været 4 fantastiske år. Jeg har lært AA at kende som
enhed - hele strukturen. Personligt er jeg begyndt at tage ansvar, hvilket har resulteret i, at jeg om en
måned er færdig med en uddannelse. Jeg håber, at jeg har givet ligeså meget til AA, som jeg selv har
fået ud af det!

014 Møder i 2016

Århus den 24.09.16: (Henrik, Rune Dorthe V og Ernst tager sig af det praktiske)

015 Eventuelt

Dorthe B S foreslog at vi sender 10. 000 til AA DK. Dette blev vedtaget
af forsamlingen.

Regionsmøder
24/09 2016: Aarhus
26/11 2016: Brædstrup
Seminar
08/10 2016: Aarhus

Frank: i relation til vores diskussion omkring brugen af de sociale medier, så er der på AA Danmarks
hjemmeside et dokument, der hedder "AA og internettet" under "AA service"

016 Afslutning
Vi sluttede med Sindsrobønnen.
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AA Region Midt – Deltagerliste - Regionsmødet 28/5 2016 i Skive
Navn
Carsten N
Djon B
Dorthe BS
Dorthe V
Ernst U D
Frank
Henrik S
Ivan
Jesper
Kim J
Lotte
Michael J
Ole K
Ole P
Peter
Pia
Poul
Preben J M
Rie
Rune T

Gruppe
Vejle
Horsens søndag, Havnealle
?
Grønnegade Aarhus, middag
Aarhus
Skive mandag
Aarhus
Silkeborg/Ry
Tørring
Randers mandag
Herning onsdag
Vejle
Horsens
Skive mandag
Horsens
Holstebro tirsdag
Odder mandag
Skive mandag
Holstebro tirsdag
Aarhus fredag A vision for you
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Funktion
Næstformand, fungerende formand
?
Kasserer i RegMidt, 3. års delegeret
1.års delegeret SK
HSR repr.
Grp.repr.
Formand Informationsudvalg
2. års delegeret til SK
Observatør
Grp.repr., 1. Års delegeret til SK
Observatør, Informationsudvalg,
4. års delegeret
HSR repr.
Observatør
Grp.repr., 1. års delegeret til SK
Observatør
Grp.repr.
Observatør, 4. års delegeret til SK
?
Grp.repr.
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