TEU-Rapport til Regionsmøde i Lemvig d.23.11.2019.
Det årlige Erfaringsudvekslingsmøde for alle vagter blev afholdt d. 7.9. 2019 i Middelfart. Der deltog 9. Et energifyldt møde, hvor der blevet udvekslet mange brugbare erfaringer. Det er vores håb,
at rigtig mange vagter fremover vil deltage i dette så vigtige møde . Vi mødes kun den ene gang
om året.
Telefon-og E- mailvagten havde en rigtig god weekend på Landsmødet i Esbjerg. En del nye meldte sig som kontaktperson. Jeg har skrevet et lille indlæg herom. Det vil kunne læses i næste udgave af BOX-bladet.
D. 5.10.2019 afholdt vi Telefon-og E-mail udvalgsmøde i Middelfart.
TEU's kommisorium er blevet revideret og blev behandlet på dette møde. Det skal nu endelig godkendes af Hovedservicerådet.
Formanden for Telefon- og E-mailvagten, AA- data og Landsdækkende Informationsudvalg arbejder videre med fornyelse og forbedring af AA- Danmarks hjemmeside.
Telefonvagten kører stabilt og der har i den sidste tid ikke været problemer med nedbrud. Vi holder
vejret og håber det fortsætter sådan.
Vores forretningsfører og formanden for Telefon- og E-mailvagten vil tage et møde med Full-rate
om problemet. Desuden ønsker vi bla. en funktion, hvor der kan laves statistik og en funktion, der
viser hvem af vagterne, der er logget på.
Opdateret Håndbog og Nyt om.... bliver udsendt i starten af januar til alle vagter.
Næste Erfaringsudvekslingsmøde for alle vagter er planlagt til afholdelse d. 5.9.2020. i Middelfart.
Næste TEU- udvalgsmøde er planlagt til afholdelse d. 7.3.2020 i Thorsgade, København.
Vi har pt. venteliste til både E-mail- og Telefonvagten men du er altid velkommen til, at kontakte os,
hvis du på et tidspunkt har lyst til at stå til rådighed og lave 12 Trins arbejde som vagt. Men der kan
gå noget tid inden, der bliver en ledig vagt. Men vi hører gerne fra dig.
Er du interesseret i at blive Kontaktperson?
Og har du mindst 1 års sammenhængende ædruelighed?
Har du kendskab til AA's 12 Trin og 12 Traditioner?
Er du aktiv i AA?
Er du økonomisk uafhængig af alle former for alkoholbehandling?
Så kan du ringe hver onsdag kl. 15-18 på tlf. : 60 25 05 25
Eller E-maile når som helst til : telev@anonyme-alkoholikere.dk
Kærlig hilsen
Pia.
-TEU-repræsentant for Region Midtjylland.

