Referat af Regionsrådsmøde
Torsdag den 29/8 2019 kl. 18.00
Hos Frank
Deltagere Ivan W, Dorthe BS, Frank J, Preben H, Anne Maj R og Jørgen FH
1. Kommentar til dagsorden
Dagsorden vedtaget.
2. Indledning ved formand
Frank roste regionen for godt arbejde og højt aktivitetsniveau.
Derudover bød han de 2 nye velkommen.
3. Opfølgning på sidste Regionrådsmøde, udgangspunkt i referatet
4. Opfølgning på sidste Regionsmøde, udgangspunkt i referatet
5. Nyt fra -udvalg
a. Info-udvalget
Tak for rapport.
b. Håndbogsudvalg
Jørgen tager kontakt til Keld, om han vil
Hjælpe med at ajourfører regionshåndbogen.
c. Telefon og E-mail udvalg (TEU) AA-Danmark
Tak for rapport.
d. Evt. andre udvalg/funktioner
6. Økonomien
Der blev enighed om at afvente rest af året så
Dermed beholder vi vores kassebeholdning i regionen.
6a Regnskab

Godkendt.
6b Status Bank skifte
Stillet i bero.
Nuværende bank er billigst.
7. Nyt fra Hovedservicerådet (HSR)
1 møde siden sidst. I lørdags.
Krim ordning
Ordningen er i gang.
De første grupper har tilmeldt sig.
Et KLART punkt til dagsorden på regionsmødet
I Vejle.
8. Sekretær-ny
Jørgen prøver at lærer det.
Persondata forordning,
Alt er i orden
9. Servicekonference
Regionens repræsentanter til Servicekonferencen 2020
opslag ledige poster, Opdatering web
Jørgen laver info om de 2 poster på valg til november, som delegeret til sk.
10. Kontakt til grupperne
Flyers er godt modtaget, vi fortsætter.
11. Servicesponsor
Erfaringsudveksling, besøge andre gruppers gruppesamvittighedsmøder.
12. Hvordan gør vi regionsarbejdet og -møderne mere levende / tiltrækkende og skal vi det?
Enighed om at vores form og struktur er god. Div. Start og slut tidspunkt kan der regnes
med. Den hyggelige og også vigtige efter møde snak og kaffe er frivillig.
13. Fastlægge emne til workshop på næste Regionsmøde.
Workshop AA`s trekant.
14. Dagsorden til næste Regionsmøde
Vejle d. 28/9 -2019
15. Emner til næste Regionsrådsmøde
16. Evt.

