
Indkaldelse til Regionsmøde
I Kirkecenteret, Kirkesti 3, 8300 Odder

Lørdag den 26. maj 2018 kl. 10:00

Der er kafe  og brød fra kl. 09:30
Tilmelding senest den 24. maj 

Mail: Niels Ott o: niels ott oh@h otmail.c om  eller tlf. 20 85 90 10 

Alle er velkomne – tag en AA’er med til Regionsmødet. 
Så bliver vi fere til at yde service I AA

1. Velkomst

2. Præsentation af de tilstedeværende

3- Regionsrådets 10 minutter

4. Rapporter:

                           Kassereren fremsætter f orslag til  overførsel til AA Danmark  og
          der kan stilles spørgsmål til øvrige rapp orter.

5. Erfaring til/fra grupperne 

         D orthe fra Hammel f ortæller

6. Krimordning

7. Valg af sekretær 

8. Valg af Hovedserviceråds Repræsentant se anmodning

9. Godkendelse af formand, Info-udvalg

10. Servicekonference

      Oplæsning af ”Hv orf or har vi brug f or En Servicek onference”
                        En første- (Helle)  og fjerde- (Henrik) års delegeret f ortæller  om 

         oplevelsen.

11. Workshop

       Emne: Servicek onference 2019, f orslag  og w orksh ops                
        Indledning ved Ole K., herefter gruppearbejde.

                         Rapp ort  og sammenfatning i plenum

                       Der inddeles i små grupper  og grupperne fremlægger deres 
      resultat i plenum  og f ormanden sammenfatter.

12. Eventuelt

13. Afslutning og Sindsrobøn

mailto:nielsottoh@hotmail.com


Dato Formål Sted
26.05.2018 Regionsmøde Odder
23.08.2018 Regionsrådsmøde Silkeborg
29.09.2018 Regionsmøde Randers
06.10.2018 Evt. Seminar Aarhus
25.10.2018 Regionsrådsmøde Silkeborg
24.11.2018 Regionsmøde Herning

Regi on Midjyllands
kalender 2018



Rapport fra Regionens medlemmer af Hovedservicerådet.

Siden sidste Regi onsmøde har der været afh oldt 2 møder i H ovedservicerådet. I
december måned blev f orslag m.v. til Servicek onferencen sat endeligt på plads
 og pr ogram f or k onferencen blev fastlagt samt møde umiddelbart før 
Servicek onferencen, hv or udvalgsf ormændene delt og.

Fra mødet den 7. april kan  oplyses at Regi on København har påtaget sig at 
arrangere Landsmøde i 2018  og er gået aktivt i gang med planlægningen. Det 
f orlyder at de indenf or rammerne af Landsmødet (se Strukturhåndb ogen) har 
gang i nytænkningen. Salg af billetter kan ske gennem b ogsalget.

AA Danmarks øk on omi bar præg af de mange indbetalinger før nytår men 
betragtes s om acceptabel.

Ib B J præsenterede b ogsh oppens kan on tilbud på ””AA bliver v oksen” der nu 
bliver tilbudt til kr. 150,00 (n ormal pris kr. 210,00) 

Endvidere sælges en b ogpakke med titlerne ”AA bliver v oksen”, ” AA’s hist orie 
i Danmark”  og hæftet ”Alk oh olisme  og AA pr ogrammet” til en samlet pris af kr. 
200,00 (Alle priser incl. M oms)  

Endelig var der en  orientering  om KRIM  ordningen  og baggrunden f or den.

Det var en SK beslutning i 2015, er  opsagde aftalen  og ”Vi har f ortsat ønske  om
at få en dial og med Kriminalf ors orgen  omkring etablering af en ny aftale.”

HSR belutning 07-01-2017: K opi af Kriminalf ors orgens blanket til underskrivelse
vil blive sendt ud sammen med referatet, således at Regi onerne kan gøre de 
enkelte Grupper  opmærks om på, at det f ortsat er frivilligt  om man vil skrive 
under på den.”

En mere detaljeret redegørelse kan fndes i Dags ordnen til H ovedservicerådets 
møde den 7. april.

AA deltager  også i år i Landsmødet på B ornh olm.  

 



Ivan W.  og Ole K

16. juli 2016 Sagsnr.  

Vedr. fremmødekontrol af personer der har vilkår om behandling mod 
misbrug af alkohol. 

 

Til Kif - Afdelingen. 

 

Det bekræftes hermed at  Navn:……………….. Fødselsdato…………………..
Har deltaget i AA møde på fg. datoer. Der bedes sat stempel og 
underskrift ud for dag og dato, efter hvert fremmøde. 

 

dato underskrift stempel                                   

 

Med venlig hilsen 

 

Britta Wagner Nielsen Resocialiseringskonsulent


