Rapporter til Regionsmødet den 30.
september 2017
Formandens rapport.
Kære fæller
Der er efter de sidste Regionsmøder kommet kritiske bemærkninger om møderne, hvilket i sig selv er
positivt, da jeg mener at kritik er et tegn på engagement. Hvis man er ligeglad, gør man sig heller den
ulejlighed at formulere en kritisk holdning. Vi skal selvfølgelig være lydhøre for al den kritik der måtte
komme, men samtidig har jeg også behov for at understrege at Regionsmøderne er gruppernes møde, så
det er grupperne der skal forme dem og komme med forslag til hvad der skal ske. Udover nogle få faste
ting, som f.eks. godkendelse af dagsordener/referater, gennemgang af regnskab, evt. valg o.l., er der ingen
regler for hvordan et Regionsmøde skal forløbe. Som det vil fremgå af dagsordenen til kommende
Regionsmøde, har vi lavet om på form og indhold, men fremfor alt har vi som workshop-emne valgt
”Planlæg næste Regionsmøde”. Vi håber og ser frem til mange spændende og kreative ideer!
På Regionsmødet i november skal der vælges 2 1. års delegerede til Servicekonferencen. Eventuelle
interesserede er velkomne til at henvende sig til Regionsrådet eller en af Regionens delegerede, for at få
flere informationer.
Jeg vil også gerne henlede jeres opmærksomhed på Landsmødet i Herning d. 22.-24. september.
Landsmødeudvalget har lagt et kæmpe arbejde i at organisere en fantastisk weekend, så jeg kan kun
opfordre alle til at deltage. Find flere oplysninger på hjemmesiden:
http://www.landsmoede.aaregionmidt.dk/.
Jeg håber I alle har haft en god sommer og glæder mig til at se jer i Silkeborg d. 30. september.

Henrik S.
40454326
wonderwho.nl@gmail.com

Rapport fra Hovedservicerådets medlemmer
Den 2. september blev der afholdt Hovedservicerådsmøde i Købenavn.
Det er endnu ikke lykkedes at finde en ikke-alkoholisk ven til Hovedservicerådet. Det vil blive sat på næste
mødes dagsorden. Medlemmerne af rådet blev opfordret til at læse annoncen (på AA’s hjemmeside

https://dkaa.dk/frivillig-ikke-alkoholiker/) Vi skal tage stilling til om en ny annonce skal udformes eller vi
skal indstille søgningen en tid.
I indkaldelsen var et indlæg fra Kolding-grupperne om Intergrupper. Det er et ret langt men en meget
detaljeret gennemgang. I HSR var der enighed om at det ikke kunne bruges i landsdækkende service men
kunne finde anvendelse i Regioner og blandt grupper.
Med hensyn til en videre behandling af Strukturoplægget var der enighed om at tage det op på et sene
Hovedserviceråds møde med henblik på at formulere Workshops til en senere Servicekonference.
Økonomien ser fornuftig ud.
Vedr.: Facebook og andre sociale medier
Hovedservicerådet har bedt IT udvalget om et oplæg vedrørende brug af Facebook.
Der var en bred debat specielt vedrørende anonymitetsprincippet. Det må fortsat antages, at man ikke er
anonym på Facebook – uanset om man bruger lukkede grupper eller på anden måde føler, at man er
anonym – og Hovedservicerådets holdning er derfor fortsat, at det ikke kan anbefale brugen af Facebook
indenfor fællesskabet som helhed.
Anvendelse af billeder i forbindelse med skriftlig materiale og andet.
Der må ikke bringes billeder af AA medlemmer – heller ikke med medlemmets godkendelse. I indkaldelsen
havde Niels fra AA data fundet en række billedsider til inspiration og billederne var i de fleste tilfælde gratis.
Har du brug for inspiration til dette så se indkaldelsen til mødet den 2. september på hjemmesiden.
Hovedservicerådsrepræsenterne fra Region Midt
Ivan W

Ole K

Rapport til Regionen fra Informationsudvalget.
Info-Udvalget havde møde d. 2.9.2017 med deltagelse af 10 fæller. Her blev det vedtaget, at fremtidige
møder i Info-udvalget foregår på mandage kl. 17. Næste møde er d. 20. nov. 2017.
Fokusering på kontakten med grupperne i regionen arbejdes der fortsat med og hele udvalget er involveret
i opgaven.
Speakerbanken, hospitaler og henvendelser.
Speakerbanken har lavet en ny flyer til uddeling i grupperne. Flyer findes på regionens hjemmeside.
Regionshospitalet Herning (Medicinsk sengeafsnit) har kontaktet LIV med bla. ønsket om at høre, hvordan
en alkoholiker oplever sygdommen alkoholisme. Tre fæller fra Region Midtjylland besøger afdelingen
ultimo september.
Kontakt til Vejle Sygehus har pt. resulteret i, at 2 personer er startet med AA møder. Ligeledes er der
etableret kontakt til Skejby Sygehus.

Smukfest, konvent.
Smukfest var igen i år en succes og der er stor opbakning fra dette års deltagere til at fortsætte på Smukfest
2018. Budget overholdt.
Det internationale konvent i Århus gik godt både med stor fremmøde og god økonomi.
Radiospots.
Der arbejdes fortsat med de nye radiospots.
Regionens hjemmeside.
Nyhedsbrevet er blevet godt modtaget, men der opfordres til flere input og nyheder udefra.
Der arbejdes med at redigere informationen om Info-udvalget på regionens hjemmeside.
Nyt fra LIV.
Deltagelse på Folkemødet på Bornholm var en succes, hvor LIV bla. fik kontakt til 3F og Rådet for Sikker
Trafik.
AA´s hjemmeside er under udarbejdelse og der vil senere komme flere informationer herom.
Det er besluttet, at hver region selv sørger for en kontaktperson vedrørende informationsmaterialer og at
dette vil fremgå på de respektive hjemmesider. Henrik S er kontaktperson for Region Midtjylland.
Lotte J.
13.9.2017

Sekretærens rapport
Sekretæren kan berette at der er kommet et nyt møde i Regionen: Bredsten/ Vissingsgade 31, 1. 7182
Bredsten. Tirsdag kl. 19.00. Særpræg: Der findes en løsning, Nykommer – trinmøde. Velkomstbrev er sendt.
Der er udsendt måneds nyhedsbreve for maj, juli, august og september.
For at få nyhedsbreve og anden korrespondance fra Regionen skal man tilmelde sig maillisten, ved at følge
vejledningen på forsiden øverst på vores hjemmeside.

Hjemmeside/IT udvalget
Region Midtjyllands hjemmeside www.aaregionmidt.dk:
Regionens månedlige nyhedsbreve er kommet rigtig godt fra start. De kan også findes i ARKIV på
hjemmesiden.

Efter sommerferien er systemet bag hjemmesiden blevet opgraderet. I første omgang så det ud til at gå helt
uden problemer; men der viste sig problemer med at sætte billeder på nye forsideartikler. Det skulle være
fikset nu, så vi er klar igen til fortsætte med nyheder på hjemmesiden.
IT-udvalget
En af AA's faste udvalg, som regionens webmaster er medlem af.
Siden seneste rapport blev skrevet har der været afholdt møde d. 14 maj.
Emnerne var: LiV er gået i samarbejde med webudvalget om udformningen af hjemmesiden for AA-Danmark,
som LiV for en årrække siden blev opfordret til at del tage i.
Anonyme Alkoholikere og sociale medier. HSR havde bedt IT-udvalget om at gennemgå de sociale medier, og
udpege dem, der har relevans for AA. En oversigt er videresendt til HSR.
Ny persondata lov – fremtidig opgave. Oplæg skal være færdig i 2018. Udvalget skal udarbejde vejledning til
regioner, Grupper, HSR og DL (Daglig Ledelse).
Endelig forelå en ny oversættelse af AA-Guidelines om Internettet
Mødet i IT-udvalget 20 august blev aflyst. Der var afbud fra en række af dem, der deltager i næsten alle
møder i udvalget, og ingen reaktion fra de øvrige medlemmer. På den baggrund er Niels_J afgået som
udvalgets sekretær.
Daglig Ledelse har derfor indkaldt IT-udvalget til møde mandag d. 25 august kl. 15 om IT-udvalgets fremtid. En
mulig udgang kunne være at lægge udvalgets funktioner ind under AA-data.
Niels_O

Rapport fra TEU:
Telefonvagten fungere godt angående bemanding i tiden kl. 08-24.00
Der har været 2 weekender hvor man ikke har kunnet komme igennem til telefonvagten, det skyldes at Telia
har lavet fejl.
Vi skifter til nyt teleselskab i november 2017 og får nye telefoner.
Der mangler en del nye kontaktpersoner i nogle områder, vi prøver at skaffe nye til Landsmødet i Herning.
Husk at gøre reklame for telefonvagten 70101224.
Med venlig hilsen Kai P.
Teu Midtjylland

