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 18. februar 2017 kl. 10.00
Ebeltoft Sognegård, Kirkegade 13, 8400 Ebeltoft

01

Velkomst – formanden har ordet. (oplæsning af en koncept).


Formanden bød velkommen og glædede sig over det store fremmøde (32) og takkede
Ebeltoftgruppen for arrangementet.



Anmodede endvidere alle SK delegerede om at huske at tage materialet til SK 2017,
som lå fremme, med hjem.



Formanden oplæser 12. koncept.

02

Valg af ordstyrer.


Carsten blev valgt.

03

Præsentation af de tilstedeværende.


32 fremmødte heraf, 20 grupperepræsentanter, 3 observatører, 4
Regionsrådsmedlemmer, 2 HSR repræsentanter og repræsentanter fra
IT/webudvalg, Informationsudvalg og LIV (landsdækkende informationsudvalg.

04

Godkendelse af dagsorden.


Intet at bemærke.

05

Godkendelse af referat fra sidste regionsmøde, samt kommentarer til
referat fra seneste møde i regionsrådet.


Intet at bemærke vedr. regionsmøde.



Formanden henstiller til at alle gør en indsats for at gøre grupperne bekendt med
arbejdet i og om Regionsarbejdet, således at kontakten til grupperne optimeres.
Herunder at gøre grupperne opmærksom på vigtigheden af at få oprettet en post
mailadresse således at grupperne får en bedre kontakt med Regionen og det fælles
arbejde grupperne imellem. Grupperne kan sikre sig rigtigheden af deres oplysninger
om postansvarlig, ved at gå på AA DK’s hjemmeside og foretage indberetninger
under gruppeoplysninger.
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06

Valg:

07



Valg af 2 1. års delegerede til Servicekonferencen 2017 – anmodning
til formanden senest den 15. februar 2017 – se jobbeskrivelse på
regionens hjemmeside.



Ann Maj og Lissy blev valgt med 25 stemmer ud af 25
stemmeberettiget.
-

Rapporter:


Informationsudvalget: Lotte (formand) beretter at udover den fremsendte rapport,
kan det oplyses at der er udsendt 12 breve og bøger til politikerne, henholdsvis 3
ministre og 9 sundhedsordførere. Sekretæren for Simon Emil Ammitzbøll har takket
nej til invitationen grundet fyldt kalender.



Formanden for informationsudvalget, berettede fra Liv (landsdækkende
informationsudvalg), at der bliver arbejdet for at få en stand på folkemødet på
Bornholm 2017. Endvidere arbejdes der med at få oversat teksten på filmen ”Alkohol
og Dig”. HSR anmodes om bevilling af økonomi til oversættelsen.



Kassererrapporten: Dorthe (kasserer) gennemgår regnskabet for 2016. Der har
været et fald i hattepenge i.f.t. budgettet på kr. 3.000,-. Der har dog været færre
udgifter, der tilsammen udgør et overskud på 3.000,- i.f.t. budgettet. Der har være
overført 60.000,- kr. til AAdk, i hattepenge fra Regionmidt.



Dorthe (kasserer) oplyser at Budgettet for 2017, er rettet til i.f.t. regnskabet for 2016.
I indeværende år er der p.t. indgået 15.000,- kr. i hattepenge fra grupperne i
Regionen, hvilket er et godt resultat. Dorthe (kasserer) fortæller kort om udgifterne,
i.f.m. afholdelse i.f.m. af Servicekonferencen 2017.

Regionsmøde 26.11.16

-

Niels Otto fortæller at der udover de 60.000,- kr. i hattepenge fra
Regionmidt i 2016, er indkommet ca. 40.000,-kr. i hattepenge fra
Regionen, direkte til AA dk.

-

Ann Maj spørger om grunden til, hvorfor grupperne skal sende til
Regionen fremfor direkte til AA dk.

-

Dorthe (kasserer), fortæller om vigtigheden af at hattepengene
sendes til Regionen, således at Regionen kan forvalte pengene i
forhold til aktiviteter i Regionen. Resterende hattepenge vil altid
blive sendt til AAdk.

-

Per spørger ind til landsmødet, som skal afholdes i Regionen i
2017, om det er noget Regionen selv skal betale.
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-

Niels Otte svarer at et evt. underskud vil blive dækket af AAdk.

-

Der bliver endvidere spurgt til holdningen omkring brug af
Mobile pay.

-

Henrik fortæller at det er diskuteret i Regionsrådet og at der er en
positiv holdning til at grupperne kan gøre brug af Mobil pay.

-

Niels Otte henviser til at hensynet til anonymiteten, bør tages
med i overvejelserne.

-

Niels O, henviser til AA dk´s anbefalinger om emnet, der kan
læses på hjemmesiden.

-

Ernst beretter om behandlingen af emnet i HSR der har den
holdning at man kan gøre brug af Mobile pay ude i gruppere og
dermed have tillid til at dette kan håndteres af den enkelte gruppe
og gruppemedlemmer.

-

Steen fortæller at mødet på Findlandsvej i Vejle, har undersøgt
muligheden for Mobile pay og at det skal behandles på et
kommende GSM. Vil gerne dele erfaringer med Regionen, når de
er klar med det.

-

Henrik (formand) anmoder gruppen om at fremsende deres
erfaringer til Regionsrådet med oplysninger om hvordan de har
gjort og hvilke konsekvenser det har affødt.



HSR rapporten: Ernst beretter at Henry, formanden for HSR, har trukket sig. Ny
konstitueret formand bliver næstformanden Susanne. Da HSR nu er blevet
reduceret til 3 medlemmer vil dette blive behandlet på et kommende møde i HSR.



IT og Web udvalget: Niels O, beretter om det tekniske vedr. indberetning af
oplysninger for grupperne. Anmoder om at grupperne tilretter deres oplysninger på
hjemmesiden, under møderettelser, således at post til grupperne er sikret. Alle andre
AA ér der ønsker post, nyheder m.m. fra Regionen og AA dk, tilmelder sig
maillisten der ligeledes foretages på AA´s hjemmeside.

08

Forslag om radiospot.


Lotte (formand for informationsudvalget) fortæller om afholdte radiospots i Regionen
i 2016 og om den fremlagte ansøgning vedr. radiospots igen i 2017. Målet med
radiospotsene er at synliggøre AA, således at navnet AA bliver kendt i den
almindelige offentlighed.
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-

Ernst fortæller at man i HSR har spurgt om erfaringer for radiospots i
de øvrige nordiske lande. Sverige har oplyst at de har gode resultater, øvrige lande har ikke oplyst erfaringer.

-

Niels O henviser også til de svenske radiospot, der er værd at se
nærmere på.

-

Ole fortæller at HSR vil arbejde med radiospot på nationalt plan og at
det vil blive fremlagt til behandlet på SK 2017.

-

Djon fortæller at han har udsendt radiospot til lokalradioer, der har
plads i deres sendeflade. Dette har været gratis fordi det også er vigtigt
for lokalradioerne at få fyldt deres sendeflade op.

-

Steen spørger til intentionen i.f.t. anonymiteten, for radiospotsene.

-

Lotte fortæller at det er ”ikke alkoholikere” der indtaler radiospotsene,
således at anonymiteten er intakt og at man ønsker at nå ud til den
lidende alkoholiker, pårørende og andre interesserede.

-

Anne Mette henviser til den svenske udgave, som hun mener er af
højere kvalitet.

-

Henrik oplyser at visionen er at synliggøre AA, så det bliver velkendt i
den almene offentlighed. Henrik fortæller endvidere at der er planer om
at udforme spotsene i retningen af de svenske, men Lotte gør
opmærksom på at det er de nuværende spots der stilles forslag- og
ønskes bevilling til.

Det fremsendte forslag blev vedtaget med overvejende flertal.

09

Workshops:


Landsmøde 2017
Referat fra gr. 4 – Steen
Landsmøde 2017, 23-24/9-17, foreslås afholdt i Herning området.
På regionen hjemmeside under arkiv, findes dokument med praktisk erfaring
fra 2011, til inspiration.
Tema for landsmødet kunne være: Grib nykommeren. (her blev der siden gået i
rette fra Ole´s side, og naturligvis skal retningslinjerne efterkommes).
Hjælp fra Grp 4:

Regionsmøde 26.11.16
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Per

Mandagsgruppen i Herning,

generel hjælp

Helle

Lørdagsgruppen i Herning

do.

Tom
Onsdagsgruppen 19.30 i Aarhus
gerne undervise i sygdomsbegreb
Steen
og tekst
Allan
speaker.

Finlandsvej i Vejle
Vision, fredag aften i Aarhus

Niels
Beder, torsdag
undervejs i landsmøde

generel hjælp, og vil
Gerne hjælpe med tal
Tovholder på Flyers,
Stå for AA møde

Forslag stillet om biograf under landsmøde med AA relevante film.
Den nedsatte styregruppe arbejder med lokaler.
Alle bør informere i hjemmegrupper om landsmødet, og at hjælp er velkommen,
så det ikke kun er Herning, der hænger på arbejdet.
Efter gruppearbejdet, blev det oplyst at der kommer info på hjemmesiderne om
landsmødet.
Det var det, tak for et godt møde
Referat fra gr. 3 – Anne Maj:
Oplagt tema kunne være ”Rethink”, ligesom det er kulturhovedstadens tema
og netop afholdes i regionen i år.
- Rethink: AA i samfundet.
- Rethink: er AA er synlig nok?
- Rethink: kan AA nå de unge.?
- Rethink: AA i.f.m. internettet osv.
Lissy venter svar fra tre uddannelsesinstitutioner i Herning, som kunne være
oplagte muligheder for afholdelse af landsmødet. Men alle andre må meget
gerne tænke i alternative lokationer.
Forskellige ideer der kom op;

- Fælles transport fra andre landsdele. Det kan synes uoverskueligt og dyrt
som ny-ædru at komme til Landsmøde.

- Stillerum til rolig samtale og afslapning.
Regionsmøde 26.11.16
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- Indlagt motions pusterumspause, boldspil, gåtur eller andet.
- Invitere andre 12.trinsfællesskaber til at deltage og holde møder.
- Firma til at stå for maden.
Anne Mette, Niels Otto og Anne Maj vil gerne indgå i tovholder gruppen.
Referat fra gr. 2 – Ole:
I gruppe 2 indledte vi med at gennemgå det udleverede papir fra Landsmødet
2015. Derved blev alle informeret om de forskellige aktiviteter der skulle finde
sted.
Derefter havde vi en snak om hvad vi hver især kunne bidrage med.
Der var 5 der gerne ville hjælpe i kortere eller længere tid.
Jette og Helle fra Herning ville gerne deltage i arbejdsgruppen.
Anders (der var i færd med at afvikle en aktivitet) var fra 1. juni disponibel
som substitut eller evt. andet.
Vi havde som det fremgår en god snak om opgaven og der var opbakning om
Landsmødet.
Referat fra gr. 1 – Pia:
Det er hensigtsmæssigt at afholde Landsmødet midt i Jylland. Herning eller
Silkeborg. Vi mener, der vil komme flere deltagere fra alle dele af regionen, hvis
mødet bliver holdt ca. midt i regionen og en oplagt måde at bringe regionen
sammen.
Der skal dannes en arbejdsgruppe. Vi foreslår, at en gruppe dannes med folk
(tovholdere) fra alle dele af regionen og ikke kun fra den pågældende by, hvor
mødet skal afholdes. Tovholderne kan derefter uddelegere opgaver til indianere i
deres område, så vi har flere på opgaverne.
Det kunne være fedt, hvis Niels Otto ville være med i arbejdsgruppen, da han
har erfaring fra et tidligere afholdt Landsmøde i Region Midtjylland.
Lokaler er et presserende emne. Det kan kun gå for langsomt.
Vi forslår, at der bliver afholdt et ekstraordinært regionsmøde før Landsmødet,
så vi kan få samling på trådene og sparre med hinanden. Hvis dette ikke er
muligt, må vi bruge et almindeligt Regionsmøde.
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Peter og Frank melder sig til arbejdsgruppen.


Valg af tovholder til Landsmødet.:
Styregruppe: Allan, Ann May, Niels Otto, Anne Mette, Jette, Frank, Peter og
Helle.
Gruppen har myndighed til at beslutte hvor landsmødet skal holdes.
Der bevilges et acontobeløb på kr. 15.000,-

10

Erfaring fra/til grupperne:


Tom fra onsdagsmødet kl. 19.30 i Århus, fortæller om gruppen.
Tak til Tom for et interessant indlæg.

11




12



Eventuelt:
Ernst takker for de 4 år i Regionen som HSR medlem. Henrik takker Ernst for hans
mange bidrag til Regionsarbejdet og udtrykker håbet om at han stadig vil være en del
af arbejdet i Regionen.
Allan opfordrer til at deltage i konvent i Randers.
Tom opfordrer ligeså om at sætte kryds i kalenderen til det internationale konvent i
19.-20. august 2017.
Afslutning og Sindsrobønnen.
Henrik takker for et godt møde og udtrykker glæde over at der er nedsat en
arbejdsgruppe vedrørende landsmødet.

AA RegionMidt – Kalender -2017

2017-03-25

SK formøde

Aarhus, Grønnegade kl. 10.00

2017-04-22

SK 2017

Kun SK delegerede

2017-04-23

SK 2017

Kun SK delegerede

2017-04-27

Regionsrådet

Henrik S kl. 18.00

2017-05-20

Regionsmøde

Horsens

2017-08-24

Regionsrådet

Henrik S kl. 18.00

2017-09-30

Regionsmøde

Silkeborg

2017-10-07

Seminar

Aarhus, Grønnegade kl. 10.00

2017-10-26

Regionsrådet

Henrik S kl. 18.00

2017-11-25

Regionsmøde (*)

Herning
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