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Bilag 2 - Rapporter
Rapport - Formand/næstformand:
Kære fæller
Om end vi allerede er kommet til februar måned, vil jeg indledningsvis gerne benytte lejligheden,
til at ønske jer alle et godt nyt år og takke for det forgangne. Mit håb er, at vi i 2017 kan
fortsætte den positive udvikling i Regionen!
På det kommende Regionsmøde er der to punkter på dagsordenen, jeg mener fortjener ekstra
opmærksomhed.
1. Vi skal have valgt to 1. årsdelegerede til Servicekonferencen, da der på sidste
Regionsmøde kun var kommet tre anmodninger til de 5 ledige poster. Jeg vil på det
kraftigste opfordre alle til at overveje om I selv, eller evt. kender nogen der, kunne være
interesserede i at blive en af Regionens delegerede til Servicekonferencen. Jeg mener, at vi
som velfungerende Region bør være i stand til at sende de 11 delegerede vi har ret til og
på den måde gøre vores indflydelse gældende i AA Danmark. Vi må heller ikke glemme, at
det ikke kun er en mulighed vi har, men faktisk også et ansvar for at være med til at sikre
AA’s fortsatte eksistens i Danmark.
2. Landsmødet skal i 2017 holdes i Region Midt og vi skal på Regionsmødet meget gerne
have sat navn på fæller der vil tage opgaven på sig. Vi råder over erfaringer fra tidligere
afholdte Landsmøder, både i vores egen og i andre Regioner. Også på dette punkt er mit
håb, at vi vil være i stand til at tage det fornødne ansvar.
For yderligere oplysninger og information er I velkomne til at kontakte mig telefonisk eller på
mail.
Jeg ser frem til at se rigtig mange af jer på regionsmødet i Ebeltoft, lørdag d. 18/2.
Kh.
Henrik S.
40454326
wonderwho.nl@gmail.com
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Rapport fra regionens repræsentanter i Hovedservicerådet:
Rapport til Regionsmødet i Ebeltoft den 18.02.17 fra repræsentanterne i Hovedservicerådet.
Vi holdt møde i Hovedservicerådet den 7. januar 2017. Hele referatet fra mødet kan ses på AA
Danmarks hjemmeside under AA Service - Hovedservicerådet. Her ligger alle referater fra
møderne i Hovedservicerådet ca 14 dage efter, at de er afholdt.
På mødet blev det oplyst, at AA Danmarks regnskab for 2016 havde et mindre overskud på 5000
kr. I følge "Servicenyt" fra januar 2017 er der kommet 80.000 kr mindre ind i hattepenge i 2016,
end der gjorde i 2015. Den pligtige reserve - dvs den reserve der er vedtaget af
Servicekonferencen(SK) - er i fare for at blive udhulet, så derfor skal der enten skaffes flere
indtægter eller færre udgifter. Forretningsføreren, Mogens B, havde lavet et oplæg omkring,
hvordan vi evt kan få flere penge ind,og især om hvor vi evt kan spare. Vi havde en runde, hvor
alle regionernes repræsentanter forholdt sig til oplægget, og på SK 2017 skal problematikken
diskuteres i alle komiteerne i en workshop under overskriften "Økonomisk ansvarlighed".
Det blev vedtaget, at meddele den kommende ikke-alkoholiker, at samarbejdet ophører, fordi det
var tredje gang at vedkommende ikke dukkede op som aftalt.
Der har været en henvendelse fra kriminalforsorgen (KRIM). Formanden for HSR skriver i sin
beretning til SK 2017, at kriminalforsorgen foreslår et samarbejde på to måder: Dels at give
afsonere mulighed for at deltage i AA møder, og dels at lade deltagelse i AA være en mulighed,
der kan sidestillende med behandling. Begge dele kræver, at grupperne er villige til at attestere
et papir fra Kriminalforsorgen, som mødedeltageren selv medbringer. På HSR mødet blev det
besluttet, at der arbejdes videre med et forslag til Servicekonferencen 2018, hvor det bla skal
fremgå, at det netop er frivilligt for de enkelte AA grupper, om de vil tilslutte sig ordningen.
Vi havde her fra region Midtjylland stillet forslag om, at de radiospots vi har lavet, og som ligger
på regionens hjemmeside - at disse 6 spots kommer på AA Danmarks hjemmeside. Der blev givet
udtryk for, at det var gode radiospots, og at det er en god ide at lægge dem på AA Danmarks
hjemmeside, men at det bør besluttes på en Servicekonference i lighed med, da
Servicekonferencen tog stilling til den diasserie som ligger på hjemmesiden. Beslutningen blev, at
der udarbejdes forslag til Servicekonferencen 2018 om at lægge radiospotsene på AA Danmarks
hjemmeside. Region Midtjylland påtog sig at udarbejde dette forslag.
Lotte V blev godkendt som regionens repræsentant i Det Landsdækkende Informationsudvalg
(LIv).
Ernst U D blev konstitueret som sekretær i Hovedservicerådet efter Henrik R, der fratræder efter
Servicekonferencen 2017.
Det blev bemærket, at nogle af de regionsvalgte medlemmer er meget fraværende eller aldrig
deltager i de møder, som de er valgt til. Det er Hovedservicerådet, der er ansvarlig for, at
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udvalgene fungerer, så derfor sættes fravær på udvalgsmøderne på dagsordenen til næste møde i
Hovedservicerådet den 4. marts 2017.
Vi sluttede et godt møde med sindsrobønnen.
Kh
Ole og Ernst

Rapport - Kasserer:

Regionsmødet den 26. november 2016

Side 3/5

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

Rapport fra Informationsudvalget.
Info-Udvalget havde møde d. 4.2.2017 med deltagelse af 11 fæller. Den geografiske
fordeling af fæller i udvalget er blevet bredere og dette sammenholdt med stabilitet i
udvalget er glædeligt.
Speakerbanken
Speakerbanken har haft 3-4 henvendelser i de seneste tre måneder, hvorfor udvalget har
besluttet, at der udsendes flyers, informeres via hjemmesiden og Box-334 i håb om, at flere
grupper vil finde interesse i at bruge speakerbanken.
Uddannelsesinstitutioner
Interessen fra uddannelsesinstitutionerne er yderst begrænset og yderligere tiltag sættes
pt. i bero.
Hospitaler
Der er stille fra Leverafsnittet i Århus, men kontakten til afdelingen er intakt.
Herning Sygehus ASA (akut afdeling) har vist interesse for AA og der arbejdes på et møde
med dem.
Box 334
Der er fin aktivitet med artikler til Box-334.
Smukfest
Ansøgning til Smukfest 2017 skal indsendes 1. april 2017 og udvalget håber på igen i år, at
få tildelt en stand på selve pladsen.
Regionens hjemmeside
I samarbejde med Niels O. og Lissy er Info-Udvalget i gang med at opdatere regionens
hjemmeside. En ny kalender til diverse arrangementer i regionen er allerede i brug og flere
tiltag er undervejs. Der vil i denne sammenhæng blive udsendt flyers til grupperne i
regionen og udvalget vil bestræbe sig på personligt at komme ud til flere grupper i
regionen.
Landsmøde 2017
I forbindelse med Landsmøde 2017 ser Info-Udvalget det ikke som sin opgave at tage
aktivt del i arrangementet, men derimod at bidrage med information om landsmødet.
Alan J. blev valgt som udvalgets tovholder.
Herning, d. 6.2.2017 Lotte J.
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Rapport for TEU udvalg:
Intet

Rapport fra Hjemmeside/IT udvalget:
Intet

Rapport fra Sekretæren november 2017:
Der er 101 antal registrerede grupper i Regionen.
Nyt møde i Hammel, Anbækvej 5, 8450, Mandag 17.00 – 18.00. Særpræg: 12 trin efter store bog.
Nyt møde i Silkeborg, Lille Søgade 10, 1. Lørdag kl. 20.00. Særpræg: Til dgl. Eftertanke.
Der er stadig grupper der ikke er registreret med en e-mailadresse. Derfor opfordres de grupper
der ikke er sikre på at deres e-mailadresse er korrekt registreret, - om at oprette én sådan, ved at
gå ind på dette link http://dkaa.dk/find-aa-moder/aendre-gruppe-oplysninger/.
Gruppernes registrering af grupperepræsentanter skal/kan mailes til
aa@anonymealkoholikere.dk eller aa.dk.regionmidt@gmail.com
Hjemmesiden http://www.aaregionmidt.dk/ bliver løbende ajourført med nyheder og
opdatering af kalenderen. Grupperne opfordres til at gøre brug af hjemmesiden til
gruppenyheder og arrangementer der ønskes delt med andre i Regionen. AA relaterede artikler
modtages også gerne.
Er der spørgsmål vedr. information til og fra grupperne sendes disse til
aa.dk.regionmidt@gmail.dk
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