Hej AA region Midtjylland
Referat fra regionsmøde d 28/9- 2019.
Afholdt i Vejle.
1. Velkomst ved Frank.
Bogen Anonyme Alkoholikere er
Udkommet i en opdateret 4. udgave.
Dorthe B.S. har oplyst at hun stopper som
regionens H.S.R. rep.
Siden sidst.
International konvent i Århus var velbesøgt.
Infostand på smukfest forløb fint.
En kort indledning til dagens workshop.
Og en varm velkommen til alle.
2. Anne Maj blev valgt til ordstyrer.
3.

Listen gik rundt og der var 24 stk.

4. Referat fra Skive blev godkendt.
5. Regnskabet blev fremlagt af Preben.
Der blev forslået at sende 20.000,00 kr
Til AA Danmark. Det blev vedtaget.
Preben bad om at kørsels skema blev
Sendt til ham på mail.
Det er rigtigt godt at bruge Krak.dk til
At opgøre kilometer.
Den metode accepterer skat.
Preben bad også om grupperne ikke
Godt kunne huske at skrive navn på afsender gruppen ,
når der blev overført penge til regionen
Info.
Speakerbank kan med fordel bruges noget mere.
Telefon nr. efterlyses. Men ikke tilgængelig pga.
Persondata forordning.
Der blev oplyst at man blot skulle sende en mail, så gik den
Direkte til speakeransvarlig.
Man kunne jo be om at blive ringet op, eller få besked retur
Om at ens mail var modtaget og læst.
Visitkort til grupperne blev delt rundt.
Regionsrådet vil næste gang drøfte mulighed for et
Telefon nr.
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Peters pjecer er lavet i word så den enkelte gruppe kan rette
Den til, så den passer på lokalt brug.
Kan f.eks. hænges op på opslagstavle i lokalt indkøbs sted.
H.S.R.
På mødelisten er der NU markeret hvilke møder der har tilsluttet
sig Krim. Ordningen
Pt. er 30 ud af 104 møder i regionen tilmeldt.
Alkoholiker som kommer via Krim, har selv det materiale
der skal bruges, med.
Der er en ledig plads i økonomi udvalget i AA danmark.
TEU
Pia havde lagt stort arbejde i at bygge en meget fin stand på landsmødet.
Der mangler kontakt personer i nogle områder.
Box 334.
Der mangler danske indlæg, så det ikke kun er
Oversættelser fra Grapevine.
En måde at bruge bladet på er at der bliver taget
Udgangs punkt i en artikel til et møde.
7 Kvinde gruppen i Århus ved Betty.
Lavede et oplæg for kvinde konvent d 5/10.
8. Husk at møde op næste gang
Valg af 2 delegerede til service konference.
Samt valg af ny H.S.R.rep.

Det var alt herfra.
En stor tak til vejle for det flotte arrangement.
Mvh. Jørgen

Workshop Regionsmøde 28/9 Vejle - Gruppe nr. 1

• Mødet med AA første gang
o Fællesskabet og ud af ensomheden
• Trekanten kan også ses som en cirkel
• Service → tage ansvar → vækst → sponsor → kontaktperson
• Møder giver mulighed for brugbarhed og tilgængelighed
o Også for ens egen skyld
• Møderne er rummet hvor nye kan bydes velkommen med kærlighed og gives håb
• På vejen rundt i trekanten oplever vi også at folk falder fra - af flere grunde
• Service er en måde at holde en nykommer fast og tilknyttet til gruppen og AA.
• Nogle kan have frygt for service, det at tage ansvar. Små skridt ad gangen. Men
også frygt for at svigte gruppen.
• Service giver en god læring fra mere erfarende i gruppen.

Referat workshop.
Gruppe 2 Anne Mette, Jens E,Rasmus, Betty, Anders, Preben, Jens, Jørgen
1.
2.
3.
4.

Rotation meget vigtig for alle funktioner og tider.
Accept af andres veje og rummelighed.
Nykommer er vigtig , både for ny som gammel.
Indblik og accept af at vi ændre behov og villighed alt
Efterhvor vi er i vores ædruelighed. Det være sig både tid
Og mentalt.
Mvh Jørgen

