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AA Region Midtjylland

1. Velkomst
Frank bød velkommen. Takkede for det flotte fremmøde. Berettede om en henvendelse fra en gruppe, hvor
gruppesamvittigheden led, og hvor hans deltagelse i mødet som almen AA medlem havde givet ham den
positive erfaring som kendetegner AA, nemlig at når der opstår krise, er der gang på gang nogen der
påtager sig ansvar og får tingene kørt tilbage i AA ånden. Opfordring til alle, besøg andre AA møder og bliv
til gruppesamvittighedsmøderne, med risiko for at lære noget nyt.
2. valg af ordstyrer
Carsten blev valgt
3. Præsentation af de tilstedeværende – liste går rundt.
Der var ca. 35 deltagere
3.a Godkendelse af referat fra sidste regionsmøde
Godkendt
4. Rapporter:
- Økonomi Regnskab 2018. Budget 2019 (Region og AA Danmark)
Regnskab 2018 gav et overskud på kr. 124.536. Vi har modtaget det største sum hattepenge i de seneste 5
år. 37 % over budget. I 2018 har regionen sendt kr. 111.500,- til AA Danmark. Budget 2019 ligger tæt op af
regnskab 2018, og der blev allerede på nuværende tidspunkt besluttet at overføre kr. 30.000,- til AA
Danmark.
- Info-udvalg (LIV) (Region og AA Danmark)
Formand for Informationsudvalget Betty sender en TAK til alle de arbejdsomme AA kræfter i Region Midt,
for service i Informationsudvalget. Desuden kunne hun fortælle at det Landsdækkende Informations Udvalg
igen i år vil være på folkemødet på Bornholm.
- Hoved service råd (HSR) (AA Danmark)
Vi har gennemgået forslag, workshops, program etc. forud for servicekonference 2019. Der blev godkendt
kandidater til formand og næstformand for dagligledelse, samt international delegerede. Alle skal vælges
på Servicekonferencen. Der er i daglig ledelse blevet brugt tid på at kommunikere med nogen der vil lægge
sag an mod AA.
- Telefon og E-mail udvalg (TEU) (AA Danmark)
Der arbejdes lige nu på at nedlægge kontorvagten, og overflytte alle vagter til hjemmevagter.

Pia BH er nyvalgt som vores repræsentant i TEU, hun glæder sig til at komme i gang med de arbejdsopgaver
der ligger forude. Oplyser desuden at der mangles kontakt person, samt telefonvagter.

- Litteraturudvalg (AA Danmark)
Rie kan berette at udvalget lige er blevet nedlagt i sin nu værende form, og hun som konsekvens har
trukket sig. Mere information følger.
- Box 334 udvalg (AA Danmark)
Opfordring til at skrive
- Speaker bank
Banken bliver flittigt brugt.
- Webmaster
Løbende opdateringer og nye funktioner bla. Møde liste på regionens hjemmeside, har givet lidt
udfordringer i perioder.
5. Erfaring til/fra grupperne
Nadia og Lotte fra Step up. Unge og nykommermøde. 12 Trin efter Store Bog.
Aarhus - Lørdag Kl. 21:00-22:00, fortalte om mødet, deres gruppesamvittighed, krydret med egne
erfaringer fra ”ansvarlig for indkøb at stearinlys” ..
6. Service konference (SK 2019), orientering ved Dorthe V.
Dorthe V orienterede om formødet der afholdes 13. april i Silkeborg. Alle delegerede skulle tage materiale
med hjem, og forberede sig grundigt til formødet. Dagsorden udsendes senere.
7. Workshop, Årets Tema fra World Service Meeting (WSM), oplæg ved Sune.
Se bilag sidst i dokumentet.
8. Eventuelt
Vedr. uro i grupper, og diskussioner og bagtalelse på facebook, skabte en god debat. De fleste var enige i at
tåbeligheder på facebook blot skal ties ihjel.
9. Afslutning og Sindsro bøn
Håb for det primære formål til møderne. En sober debat her og ude i grupperne til
gruppesamvittighedsmøderne.
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Bilag 1, Oplæg ved Sune.

AA´ s fremtid i den moderne verden.

Som alle ved blev AA grundlagt af Bill og Bob i 1935. AA har set i et
historiskt perspektiv gennemgået en rivende udvikling. Det har fra start
været vigtigt for AA at stå på egne ben og lave et værn mod de der
kan true AA. I 1937 og 1939 bryder først New York og siden AA i
midtvesten med Oxfordgrupperne. Et brud som var nødvendigt
grundet de leveregler som blev praktiserede i Oxfordbevægelsen. Op
gennem historien har AA fået meget hjælp fra alle sider. Fra læger,
journalister, præster mv. AA har fået en masse anerkendelse for de
arbejde der er blevet udført. På AA´s 20 års dag overdrog Bill W. AA´s
ledelse og udvikling til de delegerede. Den demokratiske tanke og
handling blev skabt. AA´s tredelte arv Helbredelse, Enhed og Service
var de tre taler som Bill W. holdt i forbindelse med denne overdragelse.
Programmet bygger på trin, traditioner og koncepter. Disse vil hvis vi
forholder os til dem udvikle os selv i samarbejde med andre og knytte
bånd uden hensyn til race, køn, religion eller politisk standpunkt.
Hvis AA trues sker trusslen indefra siger nogen, vi må alltid værne om
AA. Egoistiske motiv og prestige må tilsidesættes. Vi må sætte princip
foran person. Jeg håber at vi altid må huske hvad der er godt for AA.

Bernard Smith siger det klart når han taler om Servicekonferencen. Vi
har brug for den: i allerhøjeste grad - for at sikre rehabiliteringen af
alkoholikeren, som endnu snubler i mørket blot en enkelt husblok fra
dette lokale. til rehabiliteringen af det barn, der bliver født i nat, som er
forudbestemt til alkoholisme. til at sørge for, at vi ved at holde vore tolv
trin i hævd, kan stille en havn til rådighed for alle alkoholikere i
generationerne fremover, således at de kan finde den genfødsel i AA,
som bragte os tilbage til livet. fordi vi måske i højere grad end de fleste
er bevidste om den ødelæggende effekt af magtbegær og
prestigejagt, som aldrig må få indpas i AA. for på den ene side at sikre
AA mod overherredømme, og på den anden side mod det rene

anarki; endvidere for at beskytte AA mod desintegration samtidig
med, at vi må forhindre overintegration. for at Anonyme Alkoholikere og Anonyme Alkoholikere ene og alene - er det eneste
opbevaringssted for de Tolv Trin og de Tolv Traditioner og for alle sine
servicefunktioner. for at sikre, at forandringer inden for AA kun kommer
som svar på behov og ønsker fra hele AA og ikke blot fra nogle få
medlemmer. for at sikre, at AA s lokaler altid er åbne for mennesker,
som har alkoholproblemer, så de til enhver tid kan komme ind - også
uden invitation - og altid føle sig velkomne. for at sikre, at Anonyme
Alkoholikere aldrig nogensinde spørger nogen som helst om, hvilken
race han eller hun tilhører eller hvilken tro eller social status, han eller
hun har.
Der er 2-3 ting som i nævnt rækkefølge kan sikre os mod AA´ s
undergang og sammenbrud.

1,
Beslutninger bør altid tages med største mulige enighed i AA. Jf. 1
tradition.
2,
Beslutninger i AA er ofte igennem en lang træg proces som stiller krav
til vores tålmodighed – at det tager længere tid at nå til enighed kan
måske også medvirke til at det er den rigtige beslutning for AA.
3,
Lyt til dem der har erfaring, de ved ikke det hele, de kan ofte vise
vejen og henvise til andre som har den erfaring der er brug for.
Når I skal stemme eller udtale jer mht. forslag og ideér i workshops føl
efter med hjertet hvad I mener er rigtigt for AA.

Workshop – besvarelse fra Gruppe 5

1. Spm.: Hvordan kan jeg som delegeret bidrage med artikler mv. til boksbladet
334
 Tage det med ud i min hjemmegruppe og bruge artiklerne og opfordre
andre fra gruppen til at skrive lignende artikler/indlæg.
 Bruge box 334 til konventer og andre mødeaktiviteter, som måske kan
skabe flere ambassadører for bladet og dermed potentielt et bedre
grundlag for at flere sender ind til bladet.
 Abonnér på bladet i din hjemmegruppe !!
2. Spm.:Diskuter og giv eksempler på hvilke faldgruber der findes i AA i den
moderne verden.
 Undgå termen ”os og dem”
 Læs og forstå hvad der globalt er skrevet omkring anonymitet i AA.
Fx er der nogle gode forslag i Feb 2019 udgaven af box 334
 Spørg en erfaren AA’er som du har tillid til - fx din sponsor
3. Spm.; I min iver med at nå ud til AA kan jeg miste balancen mht. forandringer
i AA. Hvordan kan jeg forsikre mig om at forandringerne er i overensstemmelse med AA’s traditioner og ånd
 Brug din sponsor, erfarende personer i AA
 Brug hjertet, men og din fornuft og søg ind til dine egne motiver.
 Forandring sker ofte langsomt i AA - hav derfor tålmodigheden med
dig 

Vi nåede desværre i Spm 4 som lyder ”hvordan bidrager jeg til at den demokratiske ånd
er til stede i forbindelse med AA’s nationale Gruppesamvitigned ved SK 2019

Mvh
Anders A. (gruppe 5)

C:\Users\aa\Desktop\Workshop Gruppe5 23-02-2019.docx

