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

Indkaldelse til Regionsmøde
Lørdag den 20. maj 2017 kl. 10.00
Klosterkirkens menighedshus Borgergade nr. 32, 8700 Horsens
Der er kaffe og brød fra kl. 9.30
Tilmelding senest den 17. maj2017
til Søren W på. tlf. 50900135 eller mailto: s-w@profibermail.dk.

Alle er velkomne – tag en AAèr med til regionsmødet, så der bliver
flere til at yde Service i AA

01

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

02

Valg af ordstyrer.

03

Præsentation af de tilstedeværende.

04

Godkendelse af dagsorden.

05

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

06

Rapporter:


Særlig orientering fra Informationsudvalget vedr. nyheder til grupper og
grupperepræsentanter.



- gennemgår status – øvrige rapporter kan der stilles spørgsmål til.

Rapport fra formand og næstformand:
Kære fæller
Solen skinner op til flere timer om dagen og temperaturen har en tilbøjelighed til at komme over 10 grader,
hvilket i sig selv kan stemme en gammel alkoholiker positivt. Men også udviklingen i Regionen giver al
mulig grund til optimisme! Hvad enten det drejer sig om Regionsmøder, Servicekonference eller udvalgs/komitearbejde, oplever vi et stort engagement fra et støt stigende antal fæller og det er der grund til at være
taknemmelig for.
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På Servicekonferencen, der fandt sted d. 22 og 23 april, var der som altid rig mulighed for at deltage i
workshops og diskussioner om AA og det var en fornøjelse at opleve den iver og entusiasme deltagerne fra
Region Midt udviste. Stor tak til jer alle.
Jeg vil også allerede nu rette en stor tak til Landsmøde komiteen, der arbejder hårdt på at få arrangeret et
fantastisk Landsmøde. Den til lejligheden oprettede hjemmeside lover godt:
www.landsmoede.aaregionmidt.dk
Jeg glæder mig til at se jer alle i Horsens d. 20 maj!
Henrik S.
40454326
wonderwho.nl@gmail.com

Rapport fra HSR repræsentanter:
Der har været afholdt HSR møde den 1. april 2017, hvor Carsten N deltog som suppleant Ole K.
På tidligere møder har der været indlæg om regionsvalgte medlemmers fremmøde i de udvalg aom de var
medlemmer af. Der var derfor til dette møde et punkt på dagsordnen: Regionsvalgte medlemmer i udvalg.
Der var en bred debat om, hvorfor medlemmer udebliver fra servicearbejde,
som de har meldt sig til. Der var enighed om, at man som minimum bør
melde afbud ved forfald – og sende en suppleant -, og hvis
medlemmet ikke har en god grund til manglende deltagelse – for eksempel
sygdom – bør der være en dialog, ideelt set mellem den pågældende og
udvalgets formand eller regionens Hovedservicerådsrepræsentant, men i
yderste konsekvens mellem medlemmet og Hovedservicerådet, som har det
endelige ansvar for, at arbejdet i udvalgene fungerer.
Det er regionernes og udvalgenes ansvar at sørge for, at nye
udvalgsmedlemmer bliver klædt på til opgaven, at de bliver orienteret om, at
de har mødepligt, og at de føler sig godt tilpas med opgaverne. Hvis det drejersig om medlemmer, der
tidligere har fungeret godt i udvalgene, kan det også tænkes, at de er ’brændt ud’ og blot skal hjælpes med
at sige fra.
Hvis det fremgår af rapporterne til Hovedservicerådsmøderne, hvor mange
møder der har været i den mellemliggende periode, og hvor mange fravær
med/ uden afbud der har været, vil Hovedservicerådsrepræsentanterne bedre
kunne hjælpe med en dialog i tide.
Det kan overvejes at indføre en procedure i ’Retningslinjer for Service’ i
Servicehåndbogen.
Hovedservicerådet arbejder videre ud fra de udsagn, der er kommet, og udarbejder et konkret forslag, der
kan arbejdes videre med.
Den økonomiske orientering for 1. kvartal var positiv angående hattepenge men man udelukkede ikke at der
var tale om en periodeforskydning. Litteratursalget har ikke haft fremgang og udgifter til service er
uforandret og på budgetniveau. Budgettet bliver opdateret med de indførte stigninger til parkering.
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Som optakt til Servicekonferencen deltog formændene for de nedsatte udvalg i mødet.
De medlemmer, som roterer ud benyttede lejligheden til at sige farvel.
Endvidere blev det vedtaget at afholde Hovedservicerådsmøde i Aarhus den 11. november.
Næste Hovedservicerådsmøde er den 10. juni 2017.
Carsten N og Ole K

Rapport fra sekretæren:
Regionen har for øjeblikket 101 grupper (møder).
Der bliver hele tiden flere valgte grupperepræsentanter og vi har pt. omkring 40-45 repræsentanter.
Det er besluttet at vi fra Regionen, hver måned vil udkomme med et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet skal først og
fremmest fortælle om Regionens arbejde i råd og udvalg. Men vi vil også gerne modtage nyheder fra
grupperne, som sammen med de andre nyheder også vil blive lagt på Regionens hjemmeside.
Hjemmesiden er hele tiden under udvikling således at det er nemmere for grupperne at få deres nyheder ud
til alle i Regionen. Hold øje med hjemmesiden, det er her alle referater, beslutninger og aktiviteter vil være at
se i hele sin form.
Vi siger det nok hver gang, men det kan ikke siges for tit. Er du interesseret i arbejdet med service i Regionen
og eller bare interesseret i hvad der foregår, så tilmeld dig maillisten på
http://www.aaregionmidt.dk/index.php?page=mailliste .

Rapport fra informationsudvalg:
Info-Udvalget havde møde d. 29.4.2017 med deltagelse af 11 fæller.
Speakerbanken og henvendelser Speakerbanken bliver brugt, dog i begrænset omfang. Der har igen været
henvendelse fra VIA Sygeplejerskeskolen i Viborg, hvor vi efter besøget fik denne dejlige feedback : Ja, det
var nogle rigtige gode dage. Det var nogle gribende historier, de hver især fortalte og mange af eleverne
blev meget rørt af. Det kom bla. frem at nogle af dem havde alkoholmisbrug tæt inde på- noget, de aldrig
havde talt med deres klassekammerater om før. Så stort tak til jer alle!!!
Ligeledes blev vi kontaktet af Rotarect i Randers, som er en ungdomsafdeling af Rotary. Her var to fæller på
besøg i April, hvilket også var en rigtig postiv oplevelse.
Hospitaler Leverafsnittet i Århus gør for tiden ikke brug af os, men er opmærksomme på vores eksistens.
Som følge af besøg hos Psykiatrisk Afd. og Misbrugscentret i Vejle er der kommet nykommere i fællesskabet.
Efter et positivt møde med Herning Sygehus, ASA (akut afdeling) er der startet et samarbejde. ASA har en
kontaktliste på fem fæller, der stiller sig til rådighed døgnet rundt for den lidende alkoholiker.
Box 334 Der er intet at berette.
Smukfest Ansøgning til Smukfest 2017 er indsendt og vi afventer svar.

Regionsmøde 20.05.17
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
Radiospots Radiospottene er blevet udsendt igen i uge 16 og 17 på Radio Classic FM. Da det ikke har været
muligt for TEU at påtage sig opgaven at måle eller registrere i forbindelse med udsendelse af spottene har vi
rådført os med Daglig Ledelse, som gjorde opmærksom på, at AA ikke har statistikker.
Regionens hjemmeside Der arbejdes fortsat på at forbedre regionens hjemmeside og ikke mindst, at opfordre
fæller til at gøre brug af siden. I samarbejde med AA-mødet “Der findes en løsning”, Vejle vil der blive
informeret om Sponsorbanken på hjemmesiden. Sekretæren vil fremadrettet udsende et månedligt
Nyhedsbrev, hvormed vi håber, at grupperepræsentanterne vil få lettere ved at nå ud til de respektive
grupper.
Nyt fra LIV Deltagelse på Folkemødet på Bornholm er endeligt og AA er optaget i programmet.
Børne og Socialminister Mai Mercado (K) var d. 26.4.17 på besøg hos AA-mødet Regel#62, “Tag ikke dig selv
så pokkers alvorligt” i Kingos Kirke, Nørrebro. Fra vores formand i LIV er der kommet følgende feedback :
Da vi sagde farvel til Mai, var det meget tydeligt, at det havde været en stor oplevelse for hende at være
med. Hun var tydeligt rørt. Og hun sagde på eget initiativ, at hun meget gerne vil besøge os på
Folkemødet, hvis hun kan nå det med sit travle program.
Vi var omkring 15 stykker til møde, vil jeg tro. Både meget nye og erfarne AA'ere. Mai var imponeret over,
hvor respektfuld en tone, vi har til møderne, og samtidig overrasket over, at vi ler og har en uhøjtidelig og
opløftet omgangsform og morer os sammen.
Hun fik lov at høre om sygdomsbegrebet. Hun så, at der findes en løsning, og hun har mødt mennesker,
der er kommet sig af alkoholisme og set, hvordan vi støtter hinanden. Det var en fantastisk aften, og jeg
ville ønske, I allesammen havde været med. Ved seneste LIv-møde kan jeg huske, at vi alle var meget
imponerede over AA- medlemmers hilsner i bøgerne til politikerne, og Mais besøg er endnu et dejligt
resultat af projektet.
Informationsmateriale Det er besluttet, at alt informations-materiale samles hos Henrik S. i Funder.
Næste møde i Informationsudvalget er aftalt til d. 2.9.2017 og der ligger på nuværende tidspunkt
spændende og relevante forslag i støbeskeen. Er der flere ønsker og ideer, hører vi meget gerne fra jer.
Lotte J.

07

Orientering fra SK 2017


En 1. års delegeret fortæller.



En 4. års delegeret fortæller.



Nedsættelse af ad hoc udvalg: Servicekonference 2018

08

Orientering fra Landsmøde arbejdsgruppen.

09

Workshop (der inddeles i grupper og grupperne udformer referat som
sendes til sekretæren inden 3 dage):
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Emnet for workshoppen ”En verden, et AA og et sprog fra hjertet”.

10

Eventuelt

11

Afslutning og Sindsrobønnen.

Regionens kalender:

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

2018-02-24

Regionsmøde

Holstebro
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