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Rapporter Regionsmøde 25-11-17 
 

Rapport fra formand/næstformand: 
 
Kære fæller 

Dagene kortes, året går på hæld og inden længe kan vi gøre status på året der gik.  

Når det gælder Region Midt, mener jeg, at vi allerede nu kan se tilbage på 2017 med 
glæde, taknemmelig og passende stolthed. En imponerende grad af interesse, engagement, 
fællesskab og arbejd iver har været medvirkende til at vi har haft gode og indholdsrige 
Regionsmøder, en markant tilstedeværelse på SK og i det hele taget en ”levende” Region. 
Landsmødet, der ganske vist ikke var i Regionsregi, var også et blændende eksempel på 
den entusiasme der lever i Regionen. En kæmpe tak til jer alle for jeres indsats, det er en 
fornøjelse og et privilegium at være formand for en så spændende og velfungerende 
Region. 

På det kommende Regionsmøde, skal der vælges to 1. års delegerede til 
Servicekonferencen, samt en repræsentant til Telefon- og E-mailudvalget. Den officielle 
frist for indsendelse af anmodninger er overskredet, men det er muligt at anmode helt 
frem til mødets start og jeg vil bede jer alle at overveje om I selv, eller nogen i jeres AA 
netværk, kunne være interesserede i en af posterne og i givet fald sende eller komme med 
en anmodning. 

 
Rapport fra Hovedservicerådsmedlemmer: 
 
Intet 
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Rapport fra kassereren: 
 

 
 
 
 
Rapport fra sekretæren: 
 
Intet 
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Rapport fra informationsudvalget: 
 
Informationsudvalget har ikke haft møde siden sidste regionsmøde. Næste møde er d. 20. 
nov. 2017. 
 
Speakerbanken og henvendelser: 
Speakerbanken oplever en mindre stigende interesse fra personer, der melder sig som 
speakere. 
 
 
Hospitaler  
Intet nyt at berette. 
Box 334  
Intet nyt at berette. 
Smukfest  
Intet nyt at berette. 
Radiospots  
Intet nyt at berette. 
 
Regionens hjemmeside  
Et nyt tiltag på regionens hjemmeside er “Story telling”. Lige nu deles der erfaring med 
Service i AA. Vi opfordrer til, at flere fæller vil byde ind med AA erfaringer. Kontakt 
Lissy: 1415lib@mail.com  
 
N y t  f r a d e t L a n d s d æ k k e n d e Informationsudvalg (LIV) 
LIV er blevet kontaktet af Aarhus Kommune. Vi deltager med to fæller fra Århus.  
Iflg. Nina Schrøder, Aarhus Kommune, vil der senere blive arrangeret et Workshop 2. med 
opfølgning og deltagelse af fagpersoner. 
 
Kære Anonyme Alkoholikere  
Aarhus Kommune er optaget af, hvad borgerne i Aarhus forstår som det gode liv. Byrådet vil 
nemlig gerne bidrage til, at alle borgere i Aarhus har et godt liv. Og vi tænker, at borgerne selv er 
de bedste til at fortælle os, hvad et godt liv egentlig er. 
  
Som forening er I repræsentant for en specifik gruppe af borgere, som måske har et særligt 
blik på, hvad det gode liv er for netop denne gruppe af mennesker. 
Vi vil meget gerne bruge jer og jeres netværk til at komme i kontakt med borgere, som er 
medlem af jeres forening eller brugere af de tilbud og ydelser I giver. Konkret beder vi jer 
om at overveje, om I kunne pege på nogen, som kunne være interesserede i at deltage i et 
hyggeligt arrangement med samtaler om det gode liv. 
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Arrangementet afholdes torsdag d. 14/12 2017, kl. 16.30-19.30, i Stakladen, Nordre Ringgade 3, 
8000 Aarhus C. 
Samtalerne vil være en uformel snak om det gode liv og foregå i mindre grupper af 2-4 personer. Vi 
vil også sørge for, at deltagerne får noget godt at drikke og spise undervejs. 
Vi inviterer ca. 100 borgere, der bor i fra Aarhus Kommune. Medlemmerne af byrådet i Aarhus 
deltager også i arrangementet. 
  
Næste møde i LIV er d. 29.11.2017, hvor vi forsøger med et skype møde. 
9.11.2017 Lotte J.  

 
Rapport fra Telefon- og e-mailudvalg: 
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Rapport fra Litteraturudvalget: 
 
Region Midtjylland har siden august 2016, haft en repræsentant i det landsdækkende 
Litteraturudvalg. 
Posten som repræsentant var ledig indtil august 2016 og der krævedes bl.a. tre års 
sammenhængende ædruelighed, kendskab til AA´s litteratur og færdigheder i dansk og 
engelsk. Ansøgningen skete skriftlig til Regionens repræsentanter. Jeg søgte og blev valgt 
ved Regionsmødet i august 2016. 
Litteraturudvalget er regionsbaseret, og til mit første møde i udvalget i april 2017, var vi 
flere nye repræsentanter og havde en HSR udpeget formand, og var dermed fungerende 
og er stadig indtil næste møde den 18. november i år. 
Ved vores første møde, var der i forvejen sendt et internt udkast til kommissorium for 
udvalget, ud til drøftelse. Her indgik bl.a. uddelegering af opgaver, prioritering af 
oversættelser og valg af ny formand, efter nuværende formands ønske. Dette blev 
udskudt til næste møde. 
Til mødet blev der orienteret om ny oversættelse af Store bog, af de to som på det 
tidspunkt havde siddet med opgaven i længere tid. Som jeg husker i et par år? Dette 
arbejde pågår endnu. 
Til det kommende møde, som er udvalgets andet møde, og som foregår på AA´s 
hovedkontor i Thorsgade i KBH, er der endnu en gang lagt op til et formandsvalg. 
Derudover skal udvalget tage stilling til Servicekonferencen 2018´ønske om at vende 
rækkefølgen af to oversættelser som er: Pass it on og DR. Bob.  
Nogle i udvalget har indgående kendskab til arbejdsgrupper i landet som arbejder med 
oversættelser af AA materiale og bøger. Bl.a. fik vi på første møde oplyst, at en 
arbejdsgruppe i Thy, hvor ankermanden er Morten, har oversat DR. Bob and the Good 
Oldtimers. Denne er blevet oplyst for nylig til udvalgsmedlemmer, at den efter endt 
oversættelse, er klar til afskibning til New York. 
Som regionens repræsentant i litteraturudvalget, deltager jeg stadig aktivt til møderne, 
men savner mere info og historik om udvalgets tidligere arbejde, kommende 
prioriteringer i arbejdsopgaver, kontinuerlige samarbejdsformer og hvad der forventes af 
mig som repræsentant for jer. 
 
Mange hilsener og respekt fra Rie. 
 
 
 
 
 
 


