Anonyme Alkoholikere
Region Midt
Anemonevej 23, DK-7400 - Herning
Bank: 1551 0912646
Tlf.: +45 24465357
www.aaregionmidt.dk
E-mail: aa.dk.regionmidt@gmail.com

Referat fra Regionsmøde
Lørdag den 26. november 2016 kl. 10.00
Herning Kirkes kirkehus, Østre Kirkevej 1, 7400 Herning

01

Velkomst – formanden har ordet. (oplæsning af 12. koncept.)
Henrik bød velkommen og udtrykker glæde over de mange fremmødte. Han minder
os alle om at dette arbejde i Regionen ligesom i grupperne, kun drejer sig om én
ting, at nå ud til den lidende alkoholiker.
Han gennemgår kort reglerne om valgene og grupperepræsentanterne. Der sendes
en liste rundt til oplysninger om mødedeltagerne.
Han oplæser herefter 12. koncept.

02

Valg af ordstyrer.
Carsten blev valgt til ordstyrer.

03

Præsentation af de tilstedeværende.
Der er 34 fremmødte. Heraf 16 Grupperepræsentanter, 1 næstformand for
Informationsudvalg, 2 grupperepræsentantsuppleanter, 8 observatører fra
grupperne, 5 Regionsrådsmedlemmer samt 2 HSR repræsentanter. Se endvidere
bilag 1.

04

Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt uden bemærkninger.

05

Godkendelse af referat fra sidste regionsmøde.
Referatet godkendt uden bemærkninger.

06

Workshop
Workshopemner til næste Regionsmøder:
Der inddeles i 4 grupper. Grupperne bedes vælge en referent og aflevere referatet
til sekretæren senest mandag den 28. nov. 2016
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Emner til workshop til regionsmøde fra gruppe 1 – 26/11-16


AA-telefonen
Hvordan kan vi i de enkelte grupper formidle, at AA-telefonlinien er for alle og at den i det
hele taget eksisterer?
Nogle i workshopgruppen har erfaret, at AA-medlemmer ikke er bevidste om, at telefonen
kan bruges af os selv, hvis man har brug for en snak med en anden AA’er. Herudover er der
nogle, der ikke ved, at der i det hele taget findes en telefonlinie.
Grunden til vi mener, det er et muligt emne er, at telefonvagterne oplever et fald i antallet af
opkald.
Den offentlige alko-linie oplever også, at deres tlf.nr. ikke bliver brugt i særlig stort omfang,
så det er ikke dem, der ’stjæler vores kunder’.



AA og synlighed
Hvordan når vi ud til den lidende alkoholiker?
Der er lukket ca. 80 møder indenfor de sidste 10 år. Selvfølgelig dukker der nye møder op,
men er det tid til at kigge indad i AA og se på, hvorfor så forholdsvis mange grupper må
lukke?



Engagement i servicearbejde
Hvordan kan vi få flere medlemmer til at lave servicearbejde i AA? Det være sig lige fra
kaffebrygger til engagement i regionsrådet, i de enkelte udvalg og på landsplan. Fælles
løsning – fælles ansvar. Hvordan får de gamle, de nye med? Kunne det være en mulighed at
få begrebet service-sponsor på bane?



Rummelighed i servicearbejde
Kan vi og skal vi sætte et krav om, at regionrådsmedlemmer og udvalgsmedlemmer skal
have taget trinene?

Emner til workshop til regionsmøde fra gruppe 2 – 26/11-16
(Har ikke modtaget referat fra gruppen, derfor er dette referat, hvad sekretæren
noterede under mødet.)


Ny struktur



Regionens synlighed , evt. Konvent



Hvordan formidles serviceposter



Hvordan får vi flere grupper i service
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Emner til workshop til regionsmøde fra gruppe 3 – 26/11-16


Seminar/konvent - Traditionerne.
(Kontrolliste omkring Traditionerne, AA Grapevine)



AA´s forslag til ændring af struktur.



AA´s samarbejde med Blå Kors og Blå Kors´ behandlingssteder.



Seminar/konvent om regionsarbejdet:
1)
2)
3)
4)

Hvad der tilbydes og er mulighed for i regionen.
Samarbejde grupperne imellem.
AA´s hjemmeside
Servicesponsor



Ydmyghed:
1) "Hvornår er man AA´er" ?
2) Holde hinanden fast i, at det er Gruppesamvittigheden der bestemmer og vi er
betroede tjenere.



Seminar - Mødeleder
1) Hvordan agerer man som mødeleder ?
2) Hvordan er det i praksis, hvad kan og må man ?

Emner til workshop til regionsmøde fra gruppe 4 – 26/11-16


Den nye struktur af AA's regionsindeling



Arbejdsopgave ideer til Informationsudvalget



Regionsrådets synlighed ift AA's medlemmer



Hvordan formidles de forskellige serviceposters funktion, ud til AA's daglige liv



Hvordan får vi tiltrukket flere medlemmer til at deltage i regionsrådet/møderne



Erfaringsudveksling af hvordan grupperne modtager nykommere



Ideer/erfaringer til hvor vi kan informere om AA's løsning -Sygehuse, behandlingshjem,
arrest osv.
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07

Valg:
1. Valg af HSR medlem – Ivan stiller sig til rådighed. Valgt med 15
stemmer for og 7 blanke.
2. Valg af 5 1. års delegerede til Servicekonferencen 2017 – Rie, Frank
og Anders A stiller sig til rådighed. Alle valgt med 2/3 flertal.
3. Godkendelse af ny formand for Infoudvalget samt ny Livrepræsentant.
a. Ny formand for Informationsudvalg og ny Liv repræsentant Lotte godkendt.
b. Næstformand i Informationsudvalg – Pia godkendt.

08

Hvordan gør vi regionsarbejdet mere levende?
Henrik fortæller kort om visionerne for Region Midt, herunder om at styrke
kontakten imellem grupperne og Region Midt.
Niel Otto henviser endvidere til hjemmesiden der kan inspirere og fortæller om
aktiviteterne i Regionen.

09

Rapporter:
Økonomi:
Dorthe redegør for regnskabet.
Hun anmoder Regionen om at bevilling til at overføre 15.000,- til AA Danmark
godkendes. Hun appellerer endvidere til at grupperne sender overskydende
hattepenge til Regionen.
HSR Rapporten:
Til rapporten fra HSR bliver der spurgt om kasserer posten. Det blev slået fast at
det var en sekretærpost man søgte om og ikke en kasserer post.
TEU Rapporten:
Der blev stillet spørgsmål til om det var nødvendig med så lang en rapport, men
der blev også udtrykt glæde ved den detaljerede information fra udvalgets arbejde.
Informationsudvalgets rapport:
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Ernst stiller spørgsmål til om man ved hvor mange der har hørt radiospottet.
Henrik meddeler at man gerne vil have bevilget en ny runde med radiospot men at
disse ikke kan godkendes, da man ikke har nået at få dem på dagsordenen.
10

Godkendelse af Håndbog for regionen.
Regionens håndbog november 2016, blev godkendt med de ændringer der fremgår
af rettelserne i 2015/2016.
Ann Mai stiller forslag om at 9. trins løfterne bagerst bliver skiftet ud med
erklæringen: 4 linjer der blev vedtaget i Toronto. Det bliver vedtaget at vi prøver
at undersøge og finde erklæringen. Herefter vil der kunne tages stilling til om den
skal med i 2017 udgaven.
Anne Mette anfører at der er meget kontrol og mange regler i håndbogen, og at
hun kunne tænke sig at gruppesamvittigheden var mere fremtrædende. Det tages
til efterretning.

11

Servicesponsor.
Henrik gør kort rede for Servicesponsorens opgave og anbefaler at man bruger det
hvis man har lyst til at arbejde med Service og gerne vil vide noget mere om det.
Ernst advarer om at man ikke laver for mange valg, regler og for vanskelige tiltag
overfor fæller der ønsker at deltager i Service. Han giver udtryk for at for mange
verdslige regler ikke er godt for AA.

12

Erfaring fra/til grupperne.
Tak til Ivan for beretningen om Gruppe i Silkeborg.
Tom fra onsdagsmøde kl. 19.30 i Århus, vil fortæller om gruppen på næste
Regions møde.
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13

Møder i 2016.
Udkast til møder 2017:

AA RegionMidt – Kalender 2016-2017
2017-01-12
2017-02-18
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

(*)

14

Regionsrådet
Regionsmøde
SK formøde
SK 2017
SK 2017
Regionsrådet
Regionsmøde
Regionsrådet
Regionsmøde
Seminar
Regionsrådet
Regionsmøde (*)

Ernst kl. 18.00
Ebeltoft
Aarhus, Grønnegade kl. 10.00
Kun SK delegerede
Kun SK delegerede
Ernst, kl. 18.00
Horsens
?
Silkeborg
Aarhus, Grønnegade kl. 10.00
?
Herning

Valg af SK medlemmer
Godkendelse af Håndbog for regionen

Eventuelt
Dorthe fortæller om nyt møde i Hammel, konfirmandstuen onsdag kl. 17.00.
Niels O. fortæller om maillisten og opfordrer til at gå ind på AA´s hjemmeside for
at tilmelde sig post fra Regionen.
Ann Mai fortæller om at kvindemødet i Silkeborg afholder møde den 11. dec. om
struktur i AA, herunder afslutning med lidt hygge med mad o.s.v. Se nærmere på
Regionens hjemmeside.
Niel Otto fortæller om at man også kan få mail fra HSR, ved at man tilmelder sig
ligesom når man tilmelder sig maillisten for Regionen. Gør endvidere opmærksom
på at alle referater fra HSR ligger på AA´s hjemmeside.
Henrik fortæller at landsmødet i AA næste gang skal afholdes i Region Midt. Det
tilstræbes at der på Regionsmødet den 18. februar 2017, kan udpeges tovholdere.

15

Afslutning og Sindsrobønnen.
Henrik takkede for et godt møde
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Bilag 1.
Navn
Ernst
Pia
Anne Maj
Helle
Ole
Lissy
Henrik
Carsten
Keld F.
Elga P.
Lene
Per
Tom
Flemming
Ivan
Jessie
Svend Aage
Lotte
Karin
Niels O
Annemette
Peter
Kurt
Niels Otto
Rie
Lisbeth
Pia
Kai
Christian
Frank
Djon
Michael
Lotte
Dorthe
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Gruppe

Kvindemødet Silkeborg
Torsdagsmødet Herning
Der findes en løsning
Krypten i Herning onsdag
Tirsdag Jægergårdsgade Århus
Fredag kl. 16 Ebeltoft
Tirsdag kl. 19 – Søndag 14 Herning
Tirsdag kl. 19 Herning
Mandag kl. 19 Herning
Det blå sted Århus
Fredag kl. 17 Silkeborg
Tirsdag kl. 12 Silkeborg
Søndag kl. 19.30 Silkeborg
Krypten i Herning onsdag
Krypten i Herning onsdag
Lørdag Vestergade Århus
Fredag Horsens
2417 Tirsdag 13.30
Mandag Odder
Tirsdag Holstebro
Tirsdag Holstebro
Tirsdag Holstebro
Torsdag kl. 19 Kjellerup
Mandag Skive
Søndag Horsens
Mandag Skanderborg
Mandag Skanderborg

Position
HSR repræsentant
Observatør Informationsudvalg
Grupperepræsentant suppleant
Grupperepræsentant suppleant
HSR repræsentant
Sekretær for Regionen
Formand for Regionen
Næstformand for Regionen
Grupperepræsentant
Observatør
Grupperepræsentant
Grupperepræsentant
Grupperepræsentant
Grupperepræsentant
Grupperepræsentant
Grupperepræsentant
Observatør
Informationsudvalget
Grupperepræsentant
Web /IT udvalg
Observatør
Grupperepræsentant
Grupperepræsentant
Observatør
Grupperepræsentant
Observatør
Observatør
TEU
Grupperepræsentant
Grupperepræsentant
Grupperepræsentant
Grupperepræsentant
Observatør
Kasserer for Regionen – ST delegeret
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