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c/o Niels Otto Hansen
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Referat fra Regionsmøde
Lørdag den 24. september 2016 kl. 10:00
Frivilligcenter Aarhus, Grønnegade 80, 8000 Aarhus C
Tak til gruppen i Aarhus for et godt arrangement

001 Velkomst
Stilhed samt oplæsning af 12. koncept.

002 Valg af ordstyrer
Carsten blev valgt.

003 Præsentation af de tilstedeværende
Se vedhæftede bilag 1.

004 Godkendelse af dagsorden
Godkendt uden bemærkninger

005 Godkendelse af referat fra sidste regionsmøde og møde i regionsrådet.
Godkendt uden bemærkninger.

006 Rapporter – se Bilag 1
•

•

•

Økonomi
Regnskabet kort gennemgået, lidt bag ud med hattepenge – ingen bemærkninger. Det blev besluttet at
sende dkk 20.000,00 til AADK.
Informationsudvalget:
o Boden på Skanderborg festivalen havde i år usædvanligt mange besøgende – både afhængige, men
især pårørende og firmaer
o Radio-Spots: Vi tror det har effekt, men vi kan ikke måle det. Lad os prøve igen næste år.
HSR
o I rapporten fra Daglig Ledelse blev det fremført, at der stadig ikke er kandidater til følgende
funktioner, der skal besættes i 2017: sekretær for HSR, international delegeret og suppleant for
international delegeret. (Dette blev gentaget i rapporten til HSR mødet den 4/9-16.)
o HSR gav grønt lys til et forsøg med en chatfunktion på AA's hjemmeside,
o Efter en debat og nogle ændringer til et brev, som LIv havde udformet til sundhedsministeren,
social- og indenrigsministeren og sundhedsordførerne for partierne, vedtog HSR at give grønt lys til,
at det kan sendes. Overordnet set handler brevet om, at vi gør opmærksomme på, at AA eksisterer
og inviterer politikerne til et åbent møde.
o På SK 2016 blev der lavet et spørgeskema omkring deltagelse på Folkemødet på Bornholm:
35 sagde ja, 11 sagde nej og 2 sagde hverken ja eller nej.
o Sidste frist for forslag til SK 2017 er 23. oktober 2016
o Vi spurgte, om der var nogen regioner, der havde planer om at bruge de udsendte radiospots og det
var der - endnu - ikke! (som der står i referatet fra mødet)
o Vi er på vej med en "ikke-alkoholiker"
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007 Workshop
Emne: Referater fra de 4 grupper er vedhæftet i bilag 2.

008 Valg
Der var 17 stemmeberettigede.

•
•
•

Valg af repræsentant til Litteraturudvalget i AA DK – Rie blev enstemmigt valgt med 17
stemmer
Valg af sekretær til RegionMidt – Lissy blev enstemmigt valgt med 17 stemmer
Valg af Formand for regionen – Henrik blev valgt efter 2 afstemninger (Henrik/Ivan/blank: 11/5/1 –
12/5/0)

På regionsmødet 26/11 2016 skal vælges ny repræsentant til HSR. Anmodninger bedes sendt til Formanden
(aa.dk.regionmidt@gmail.com)senest 14/11 2016

009 Hvordan gør vi regionsarbejdet mere levende?
Det anbefales at bakke op om seminaret 8/10 2016 – jo flere vi deltager, jo større mulighed er der for at vi
når den lidende alkoholiker

010 Servicesponsor
Ole K orienterede om en gruppe der havde udfordringer omkring indbetaling af hattepenge.
For at sikre at flest mulige ved hvordan Hattepenge bruges, samt hvor man indbetaler, udsendes regionens
folder om ’Hvad bruges Hattepengene til’ sammen med referatet.

011 Erfaring Fra/Til grupperne
Tak til Peter for et godt indlæg vedrørende gruppens aktiviteter.
På næste møde fortæller Ivan om arbejdet i gruppen i Silkeborg.

012 Introduktion til seminaret 8/10 2016
Ole K gennemgik oplægget til seminaret, og anbefalede at man behandlede emnet i hjemmegrupperne.

013 Servicekonferencen 2017
Delegerede til SK2017 skal vælges på regionsmødet 26/11 2016 – gerne anmodninger til Formanden
(aa.dk.regionmidt@gmail.com) senest 14/11 2016.
Forslag og workshop emner til SK2017 skal indsendes inden 23/10 2016

014 Møder i 2016
Møder for 2015 vedtaget jf. nedenfor- dog afventer endelig accept fra grupperne der vil holde regionsmøder.

015 Eventuelt
Hjemmesiden har været uden nyheder i lang tid – mere aktivitet ønskes.

016 Afslutning
Sindsrobønnen
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Dato
2016-10-08
2016-10-27
2016-11-26
2017-01-12
2017-02-25
2017-04-08
2017-04-22
2017-04-23
2017-04-27
2017-05-20
2017-08-24
2017-09-30
2017-10-07
2017-10-26
2017-11-25
(*)

26/11 2016:

AA RegionMidt – Kalender 2016 - 2017
Møde
Sted
Seminar
Aarhus kl. 10:00
Regionsrådet
Ernst kl. 18:00
Regionsmøde
Herning
Regionsrådet
Ernst kl. 18:00
Regionsmøde
Ebeltoft
SK Formøde
Aarhus, Grønnegade kl. 10:00
SK 2017
Kun SK delegerede
SK 2017
Kun SK delegerede
Regionsrådet
Ernst kl. 18:00
Regionsmøde
Horsens
Regionsrådet
?
Regionsmøde
Ebeltoft
Seminar
Aarhus Grønnegade kl. 10:00
Regionsrådet
?
Regionsmøde (*)
Herning
Valg af SK medlemmer
Godkendelse af Servicehåndbog
Herning Kirkes kirkehus, Østre Kirkevej 1, 7400 Herning
Tilmelding senest 20/11 2016 til Lotte på lottchen.dk@gmail.com eller SMS til 21711522.

25/2 2017: Ebeltoft - Keld
20/05 2017: Horsens – Ole K
30/09 2017: Silkeborg - Ivan
25/11 2017: Herning - Lissy
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Bilag 1 Deltagerliste
AA Region Midt – Deltagerliste - Regionsmødet 28/5 2016 i Skive
Navn
Anders A
Aron
Carsten N
Christian
Djon B
Dorthe BS
Dorthe V
Ernst U D
Frank
Hans T
Henrik S
Ivan
Keld F
Lissy
Lotte
Michael J
Niels O
Niels Otto
Ole K
Per
Peter
Pia
Rie
Søren

Gruppe
Tirsdag Nykommermøde
Jægergårdsgade
Tirsdag Aarhus
Vejle
Kjellerup torsdag kl. 19.00
Horsens søndag, Havnealle
?
Middagsmøde Aarhus
Aarhus
Skive mandag
Torsdagsgruppen
Skanderborg
Aarhus
Silkeborg/Ry
Fredag kl. 16.00 Ebeltoft
Kvindegruppen Silkeborg
Herning
Vejle
Odder

Horsens
Nykommermøde Herning
Fredag Horsens
Holstebro
Holstebro tirsdag
Horsens søndag Klosterkirken

Funktion
Grupperepræsentant
Observatør
Grupperepræsentant
Grupperepræsentant
Grupperepræsentamt
Kasserer i RegMidt, 4. års delegeret
Grupperepræsentant, 1.års delegeret SK
HSR repr.
Grp.repr.
Grupperepræsentant
Formand Informationsudvalg
Grupperepræsentant, 2. års delegeret til SK
Observatør
Grupperepræsentant, Sup.
Observatør informationsudvalget
4. års delegeret
IT- og WEB udvalg
Observatør
HSR repr.
Grupperepræsentant
Grp.repr., 1. års delegeret til SK
Observatør
Grupperepræsentant
Observatør
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Bilag 2

Workshop
AA’s struktur nu og forslag til ændring af struktur

Nedenfor er vist de 4 gruppers referater/stikord fra workshoppen.

Gruppe 1
1. Oprettelse af distrikter
Der er en generel holdning i gruppen, at en opdeling af regionen i distrikter, vil føre til yderligere
udvanding, af et i forvejen ringe engagement. Hvis det lykkes at få flere fæller, grupper, områder
trukket ind i servicearbejdet, kan det måske på sigt blive en god ide. Det fremføres at det kunne være
en ide på distriktsniveau at organisere workshops osv.
2. Slankning af SK.
Der er
argumenter både for og imod. På den ene side mener man at det er en god ide at slanke, både fordi vi i
DK har væsentligt flere delegerede end i andre lande og også ud fra et økonomisk synspunkt. Samtidig
er der en opfattelse af, at Servicekonferencen virker som en slags uddannelse af fæller indenfor service,
hvilket taler for en bibeholdelse af det nuværende antal delegerede.
3. Afskaffelse af daglig ledelse.
set enighed om, at Daglig Ledelse kan afskaffes. Et gruppemedlem kan ikke tage stilling.

Der er stort

Gruppe 2
•
•
•

På 1. regionsmøde i 2017 bedes grupperne fremkomme med tanker om hvorledes distrikter kan
sammensættes.
Antallet af delegerede holdes uændret, da deltagelse i Servicekonferencen anses som et væsentligt
rekrutterings grundlag.
Simrer

Gruppe 3
Gruppen diskuterede de 3 emner:

1. Oprettelse af distrikter
2. Servicekonferencen slankes
3. Begrebet ”daglig Ledelse” afskaffes.
Bekymring for den demokratiske proces i.f.m. valg af formand, viceformand og sekretær. Hvis disse
fremover skal konstitueres blandt de 12, er der altså kun 12 der bestemmer hvem det skal være i
modsætning til i dag hvor hele SK vælger.
Er råd og servicekonference for store i forhold til hvor mange AA'er, regionsråd m.m. der er i Danmark,
sammenlignet med andre lande? Er det måske fordi vi i Danmark har lang tradition for at deltage i
demokratiet i skoler, sportsklubber, kirker, råd og nævn samt i politik?
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Indførelse af distrikter blev diskuteret og der var næsten enighed om at det ville fremme deltagelsen i
fællesskabet omkring service og forbedre kommunikationen begge veje. Nogle af os var af den opfattelse at
det ville styrke et ellers inaktivt område. Andre mente at der er områder der slet ikke er gearet til at få
tilføjet et led mere til fællesskabet og arbejdet med service.
På gruppens vegne - Lissy

Gruppe 4
1) fare ved afløsning af regionerne:
Vores region virker super godt. (Områder blomstrer op), "svage" områder "dør" helt i eget distrikt
Distrikter, med dynamiske geografiske områder, vil virke super godt som "lokale" informationsudvalg.
fx med kontakt til offentlig behandling og andre 12-trins fællesskaber. Afholdelse af konventer.
Erfaringsudveksling mm.
2) SK Slankes, nej tak. Direkte demokrati ER vores tradition.
Stor oplevelse at deltage i SK. mulighed for at "vokse" med opgaven.
3) Daglig ledelse afskaffes: OK
HSR vælges på SK.
Deres konstitution godkendes evt. også på SK. (burde være en formsag)
Rie, Pia, Dorte, Hans, Frank
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