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 30. september 2017 kl. 10.00
Mariehøj kirkes sognehus, Almindsøvej 6, 8600 Silkeborg
1.

Velkomst:
a.

2.

Præsentation af de tilstedeværende:
a.

3.

Velkomst ved formand Henrik S, med oplæsning af 12. koncept.

Vi er 35 fremmødte til Regionsmødet heraf 2 fra HSR, 4 Regionsrådsmedlemmer, 18
Grupperepræsentanter, 7 observatører, 3 Servicekonferencemedlemmer, 1 fra Web/IT
udvalg,

Regionsrådets 10 minutter:
a.

Carsten N, blev valgt som dirigent.

b.

Referat fra sidste Regionsmøde, godkendt.

c.

Referat fra sidste Regionsrådsmøde, godkendt.

4. Rapporter:
Bilag 1 – Ole K, gennemgår status for Hovedservicerådet – øvrige rapporter kan der stilles spørgsmål
til.
Ole K, fortalte følgende: Problemet med at finde en ikke alkoholisk ven til Hovedservicerådet har vist sig
vanskeligere end forventet. De potentielle kandidater har alle trukket sig og i øvrigt savnede de den
pondus som et længere liv giver. Den annonce – som kan ses på AA´s hjemmeside – vil blive
gennemgået på næste Hovedservicerådsmøde med henblik på at blive nyformuleret.
I anledning af rotationsordningen blev Hovedservicerådsmedlemmernes poster i de af
Hovedservicerådet nedsatte udvalg omfordelt. Ivan W. fik plads i Økonomiudvalget. De
Hovedservicemedlemmer der ikke blev tildelt et udvalg skal stå til rådighed som suppleanter, hvis et
Hovedservicerådsmedlem undtagelsesvist må melde afbud til møde i sit udvalg.
Endvidere blev det vedtaget at tage Strukturoplægget op på et senere Hovedservicerådsmøde med
henblik på at formulere Workshops til en senere Servicekonference.
Økonomien ser på nuværende tidspunkt fornuftig ud.
a.

Der bliver rejst spørgsmål til arbejdet med evt. ændring af strukturen i AA
Danmark.
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a.

Ole K, oplyser at der løbende er gang i denne diskussion. Hovedservicerådet
kan komme med forslag, men det er grupperne der bestemmer, så derfor vil
beslutningen skulle tages på baggrund af gruppernes indstillinger.

b.

Der blev stillet spørgsmål til anonymiteten i AA.

c.

Brugen af Facebook blev ligeledes debatteret ud fra et oplæg fra AA-data der havde
brugt Landsmødets Facebookside som eksempel. (se indlægget på Indkaldelse til
Hovedservicerådsmøde den 2. september 2017 på AA’s hjemmeside).
a.

Hvad må og kan vi i forhold til anonymiteten? Forskellige historier fra det
virkelige AA liv, blev fortalt og debatteret.
i. - Hvordan kan historier fortælles til aviser uden at anonymiteten
bliver brudt.
ii. - Hvordan kan man ved sin egen læge få kontakt til lægens eventuelle
patienter der er alkoholikere.
iii. -Der er bred enighed om at vi ikke må være usynlige, selvom vi skal
være anonyme.
iv. -Der henvises til Regionens hjemmeside, hvor der ligger en
oversættelse af AA guidelines for anonymiteten.
v. Hovedservicerådet bliver opfordret til at komme med klare
retningslinjer for dette.

Bilag 2- Dorthe BS, økonomi.
a.

Det bliver godkendt at når resultatet fra landsmødet er fremkommet vil der
blive overført et beløb til AA Danmark, således at vi tilbage i Regionen har
kr. e 50.000,-.

Bilag 1 – Lotte vedr. Informationsudvalg:
a.

Ole K, spørger om hvordan Informationsudvalgets arbejde med kontakt til sygehusene,
går.
a.

Henrik S, fortæller om tiltagene overfor sygehuset i Herning, - Akutafdeling
og Medicinsk sengeafdeling: AA er blevet inviteret til at fortælle om
sygdommen og helbredelse overfor plejepersonalet, i en time på Medicinsk
afdeling. 2 telefonnumre er blevet oplyst, som personalet kan bruge til at få
kontakt til AA og til at tilkalde AA ér på sygehuset for at tale med en
alkoholiker.

b.

Lotte giver derudover en kort redegørelse for arbejdet i informationsudvalget.
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4.

Landsmøde:
a.

Henrik S, takker for et fantastisk landsmøde med et fremmøde af både trin- og ikke
trinfolk.

b.

Ivan W, Betty, Dorthe, Susanne, Lone, Rie og Jette takker for et fantastisk landsmøde.
i. - bedste landsmøde nogensinde.
ii. - hørte ikke et eneste brok ord, selv da kaffen slap op.
iii. - blev en spejderlejr, med lange samtaler hen over natten.
iv. - efterlyser morgenmøder for dem der overnatter.
v. - et bevægende landsmøde både for mig selv og min mand.
vi. – oplevede sit første landsmøde som fantastisk også selvom meget at tiden gik
som medhjælper.

vii. Anne Mette fra landsmødeudvalget takker alle for de pæne ord. Beretter kort om arbejdet
med at få landsmødet op at stå og kan fortælle at der var flere deltagere end man havde
budgetteret med. Prøvede at forny landsmødet, både sprogligt og indholdsmæssig. Anne
maj er glad for tilbagemeldingerne. Allan fortæller at nogen troede at landsmødet
handlede om service og forslår at det kunne benævnes som Festival.
5.

Erfaring fra/til grupperne:
a.

Ole K, beretter om at man fra Regionens side vil udforme eventuelle forslag fra grupperne:
i. - vedr. anonymiteten på Facebook og andre sociale medier.
ii.

- vedr. ændring til servicehåndbogen om hvem der kan deltage på landsmødet.

iii.

- Dorthe har et forslag om at hjemmesiderne kan tilbyde informationer til den
helt nye AA ér uden kendskab til forkortelser o.l.
1.

Lissy B og Niels O oplyser at Regionens hjemmesiden i den nærmeste
fremtid vil blive tilføjet en ny overskrift i menuen, benævnt: Grupperne.
Herunder vil der komme til at fremgå, information til grupperne og
grupperepræsentanter samt information og vejledninger til nykommere.

iv. – Niels O henviser endvidere til guidelines der kan ses på både AA Danmarks og
AA Region Midts hjemmeside under Arkiv.
v. - Peter foreslår at der bliver nedsat en workshop om gruppesamvittigheden, på
Servicekonferencen.
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vi. -Regionsrådet tager regionale forslag til efterretning og formulerer andre
relevante forslag til Hovedservicerådet.
6.

7.

Præsentation af Servicehåndbogsudvalg og Økonomiudvalg under Hovedservicerådet:
a.

Charlotte T, fortæller om arbejdet i Servicehåndbogsudvalget, der vedligeholder
håndbøgerne. Strukturhåndbogen beskriver hvad Servicehåndbogsudvalget skal foretage
sig. Begge dele kan ses under arkiver på AA Danmarks hjemmeside. Der afholdes 4 møder
i Servicehåndbogsudvalget.

b.

Ole K, fortæller om arbejdet i økonomiudvalg: Økonomiudvalget er det ældste udvalg
under Hovedservicerådet. Økonomiudvalget skal bistå Hovedservicerådet med
beregninger og budgetter. Vurderer indkomne forslag økonomisk. Udarbejder folder om
hattepenge. Der er 5 i udvalget, der skal have 1 års ædruelighed, og kendskab til økonomi.
Der afholdes 4 møder årligt.

Workshop:
a.

(der inddeles i grupper og grupperne fremlægger i plenum. Formanden sammenfatter.)
Emne: Planlæg næste Regionsmøde.

Grupperne fremlægger.
1.

Anders:
a.

Velkomst

b.

Præsentation af deltagere

c.

Regionsrådes 10 min.

d.

Rapporter inkl. Spørgsmål

e.

Hvis deltagelse af Servicekonferencedeltagere, landsmødeudvalg og lign. Gennemgåes
disse.

f.

Erfaringer fra/til grupperne.
 Forslag om 5 minutter beretning af en i forvejen udpeget person/gruppe +
kommentarer.

g.

Indlæg 10-15 minutter af person udefra (Regionsrådet bestemmer)

h.

Workshop forslag.

i.

Hvordan tager vi imod nykommere.
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j.

GSM

k.

Hvad er service

l.

Eventuelt

m. Afslutning og sindsrobøn
2.

3.

4.

Carsten:
a.

Vi talt om at sætte et punkt på dagsordenen der kunne formuleres som
gruppesamvittighedens stemme.

b.

Det der er rigtig godt. er når vi bliver mere personlige og menneskelige.

Frank:
a.

Workshop

b.

– gruppesamvittighed: bank, erfaringsbank, servicesponsor.

c.

Rapporter: gerne uddybning/oplæg til debat.

d.

Pauserne bliver også brugt til AA relateret erfaringsudveksling.

e.

Vi er helt enige i at Regionsmøderne er alles ansvar, vi må ikke blive ofre for
bjørnetjenester. Vi håber dog fortsat at rådet, som de flinke betroede tjenere de er,
fortsat vil samle trådende i vores fantastiske region.

f.

Punktet med erfaring fra en gruppe skal endelig også fortsætte

Pia:
Forslag til dagsorden for næste Regionsmøde:
1. Velkomst
2.Præsentation
3. Regionsrådets 10 min.
Herunder spørgsmål og tilføjelser til rapporter.
Sidste nyt, hvis der er noget nyt siden rapporter blev indsendt.
4. Valg til Servicekonferencen. 2 førsteårs delegerede.
5. Valg til Telefon og e- mail udvalget.
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6.Invitere et medlem fra et udvalg fra Regionen
Eller invitere fæller fra andre Regioner. Fortælle om deres arbejde. Til inspiration.
7. Workshop.
Forslag: Anonymitet- offentlig information og Gruppesamvittighed
Efter workshoppen sammenfatter formanden, hvad vi skal tage med hjem til grupperne.
8. Evt.
9.Afslutning og Sindsrobønnen.
Vi synes det er en god ide med et sluttidspunkt, der kan ses på mødeindkaldelsen.
Hvis møderne trækker ud, kan formanden bruge sin ret til at lukke et punkt og udsætte dette til
næste møde.
Nogen i gruppen synes, der blev brugt lidt for lang tid på debatten inden workshoppen. Andre
synes det var rigtig godt og lærerigt.
Henrik sammenfatter: Gruppesamvittigheden, Service, Anonymiteten og Nykommere.
Vi bestræber os på at være færdig til et bestemt tidspunkt og det aftales at det bliver
kl. 14.00.
9. Eventuelt.
Allan: Gør reklame for speakerbanken.
Peter: Anmoder om at vi holder os til emnerne, for at overholde tiden. Konvent i Esbjerg og
Skive den 4. november.
Henrik beretter at Telefon udvalgets repræsentant har ønsket at stoppe hvorfor der på næste
Regionsmøde skal vælges en ny. Der er allerede interesserede der har meldt sig. Ansøgninger til
posten kan sendes til Lissy inden næste Regionsmøde.
Der er ligeledes valg af 2 Servicekonferencedeltagere, ansøgninger sendes ligeledes til Lissy.
9. Afslutning og Sindsrobønnen.

Region Midtjyllands kalender 2017:

2017-10-26

Regionsrådet

Henrik S kl. 18.00

2017-11-25

Regionsmøde

Herning

2018-02-24

Regionsmøde

Holstebro
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