Dagsorden / referat Regionsrådsmøde
Torsdag den 2/5 2019 kl. 18.00
Hos Dorthe BS

Deltagere Frank J, Preben H, Carsten N, Ivan W og Dorthe BS
1. Kommentar til dagsorden
2. Indledning ved formand
Tolket Jessicas tavshed som ønske om ikke have sekretær post.

3. Opfølgning på sidste Regionrådsmøde, udgangspunkt i referatet
4. Opfølgning på sidste Regionsmøde, udgangspunkt i referatet
5. Nyt fra -udvalg
a. Info-udvalget
Referat kommer fra Betty

b. Håndbogsudvalg
Håndbogsudvalg – vi spørger Keld F om han vil hjælpe med ajourføring

c. Telefon og E-mail udvalg (TEU) AA-Danmark
Pia er kommet godt i gang og har sendt referat ind

d. Evt. andre udvalg/funktioner
Regionens mail – Niels O overvåger mailene og sender videre til de relevante

6. Økonomien
6a Regnskab
Beholdning pr. 01.05.2019 kr. 48.78. Penge til AA DK tager vi stilling til på næste Regionsmøde og
Regionrådsmøde

6b Status Bank skifte
Bank skifte er sat i bero, til regionsrådet igen er fuldtalligt.

6c arbejdskapital / underskuds garanti ved konventer
Kan vi støtte et konvent arrangeret af en gruppe? Nej, når grupper har afregnet til Regionen, kan
pengene ikke gå den anden vej. Den enkelte gruppe kan samarbejde med andre grupper omkring
økonomien i et arrangement

7. Nyt fra Hovedservicerådet (HSR)
HSR – udvalgsformænd med på seneste HSR møde forud for SK. Susanne stoppet som fungerende
formand. Charlotte ny formand, Dorte S ny viceformand og Ernst fortsat sekretær. Mogens
forretningsfører deltager også i daglig ledelses møder og HSR møder. De sagsanlæg der muligt ville
blive lagt an mod HSR, er sat i bero

8. Sekretær-ny
Lemvig og Mandagsgruppen Skanderborg har budt på afholdelse af sidste regionsmøde. Først til
mølle, Frank giver besked til Skanderborg, glæder os til næste år

9. Servicekonference
9a. Referat fra lige afholdt SK
Servicekonference – dejligt, at alle regionens delegerede deltog og at vi ikke var repræsenteret ved
suppleanter
Fremadrettet skal regionens delegerede sikres komme i den kommité, som vi har besluttet i regionen. Vi
ønsker en ligelig fordeling over komiteerne og at den enkelte delegerede er i samme komité i alle 4 år.
Frank beklager ikke at have fået vores fordelings ønsker med i tilmeldingen til SK

9b. Regionens repræsentanter til Servicekonferencen 2020
Opslag ledige poster, Opdatering web klar til valg i november

10. Kontakt til grupperne
Flyer til print og tag med, er blevet godt modtaget.

11. Servicesponsor
Servicesponsor – nye grupperepræsentanter – de anbefales at skrive til sekretæren – hvem tager sig af det.
Regionsarbejdet og -møderne er pt godt levende
Erfaringsudveksling, besøge andre gruppers gruppesamvittighedsmøder.

12. Hvordan gør vi regionsarbejdet og -møderne mere levende / tiltrækkende og
skal vi det?
13. Fastlægge emne til workshop på næste Regionsmøde.
vores liste, Ole K.
11. tradition, den ultra korte version.

14. Dagsorden til næste Regionsmøde
Skive d. 25/5-2019
Personvalg sekretær og næstformand da Carsten roter ud efter 4 år.

15. Emner til næste Regionsrådsmøde
Næste Regionrådsmøde afholdes hos Frank (i stedet for hos Jessica)

16. Evt.

