Referat Regionsmøde
Kirkehuset
Torvet 10
7620 Lemvig

Lørdag den 23/11 2019 kl. 10.00 - 14.00

AA Region Midtjylland
1. Velkomst
Frank bød velkommen. Takkede grupperne i Lemvig for at stå for lokalerne og
kaffen, de der plejer at køre tidligt, var så tidlig oppe for at lave kaffen, og omvendt.
2. valg af ordstyrer
Anne Maj blev foreslået og valgt
3. Præsentation af de tilstedeværende – liste går rundt.
4. Godkendelse referat fra sidste regionsmøde
Godkendt
5. Rapporter:
- Økonomi Regnskab (Region)
Preben uddybede at hattepengene halter langt bag budget, og det ser ikke bedre
uden siden regnskabs bilag blev udskrevet.
- Info-udvalg (LIV) (Region og AA Danmark)
Betty bragte mange roser til alle som er aktive i informationsudvalget, og de mange
flere der er ude på informations opgaver. Fortalte med begejstring om hvor godt der
er at være en del af denne vigtige opgave i fællesskabet. Gode fæller takker ja tak til
opgaver, og de bliver løst. Alle nye i informationsarbejdet kommer først med en
mere erfaren(Føl-ordningen).

- Hoved service råd (HSR) (AA Danmark)
Nye i HSR sammenhæng er Anne Maj (fungerende Service konference formand) og
Frank (fungerende Regions repræsentant i HSR)
Kasserer posten er ledig
Der skal vælges en suppleant til posten som international delegeret
Vi minder om at vi også søger en ikke alkoholiker i fællesskabet.
Vi kan alle hjælpe med at foreslå emner at søge disse poster.
- Telefon og E-mail udvalg (TEU) (AA Danmark)
Pia: Efter en super god hverve kampange er der lige frem vente liste på at blive
telefon vagt. Kontaktpersoner kan der aldrig blive for mange af, så meld jer til.
- Litteraturudvalg (arbejdsgruppe) (AA Danmark)
- Box 334 udvalg (AA Danmark)
- Speaker bank
- Webmaster
Niels O.: HUSK at opdater postmodtager incl. E-mail, Det er den nyvalgte gruppe
repræsentant’s opgave, regionsrådet medlemmer er klar til at hjælpe. Det indtastes
på AA’s hjemmeside dkaa.dk – AA Møder - Varige ændringer.
6. Erfaring til/fra grupperne
Tak til Horsens for lidt indblik i processen at starte en ny gruppe.
7. Valg af 3 delegerede til service konference
Regionens regler(AA) ved personvalg blev læst op
Afsnittet Delegerede til Servicekonferencen - Valg og rotation - Retningslinjer for
Delegerede til Servicekonferencen blev ligeledes læst op fra Regionens Håndbog
Indsendte anmodninger fra Bjørn, Hammel. Lars, Skive
På mødet anmode Jens fra Horsens også
Valg af stemmetæller: Niels O. og John (De 2 eneste uden stemmeret)
Resultatet af skriftelig afstemning: Alle 3 blev valgt med mere end 2/3 stemmer
8. Valg af 1 regionsrepræsentant til Hovedservicerådet.
Afsnittet 2repræsentanter I Hovedservicerådet blev læst op fra Håndbogen
1 anmodning fra Carsten fra Vejle
Resultatet af skriftelig afstemning: Carsten blev valgt med mere end 2/3 stemmer

9. Workshop. ” hvad siger vores gruppesamvittighed når mennesker fra vores
søsterfællesskaber (OA NA osv.) tager del i AA-mødet?
Se referater sidst i dokumentet.
10. Kalender for regionsmøder i 2020
22/2

Skive

16/5

Aarhus, Grønnegade

5/9

Åben, byd ind til næste regionsmøde

21/11

Åben, byd ind til næste regionsmøde

11. Eventuelt
Der ønskes mere information og erfarings udveksling vedr. den nye krim-ordning.
12. Afslutning og Sindsro bøn

Referat fra workshop i gr. 1 ved Regionsmødet i Lemvig den 23/11-2019

“Hvad siger vores gruppesamvittighed når mennesker fra vores søsterfællesskaber (OA, NA osv) tager del i
AA-mødet?



Det fungerer når gruppesamvittigheden har taget stilling/beslutning omkring det.



Det er svært når gruppesamvittigheden ikke har forholdt sig.



Gruppesamvittigheden siger vi gerne vil hjælpe ‘andre’ med at finde deres fællesskab.



Vi tænker at der findes få ‘rene’ alkoholiker.



Vi tænker på hvordan mon fremtiden ser ud for AA..

workshop Lemvig, grp 2.
Ivan, Lars, Steen, Helle, Frank

Respekt for alle fællesskabers formålserklæringer, gruppens gruppesamvittighed. Både som gæst, men også
som mødeleder.. hold fokus.
Fx er det lidt malplaceret at jeg som alkoholiker taler og total afholdenhed til et møde i OA.
Alkohol ER vores "problem", det er også malplaceret hvis OA'eren taler om at skal hjem og have et glas
rødvin, til et AA-møde.
Som blandingsmisbruger, tiltaler mig selv som alkoholiker i AA, adict i NA
Forståelsen/respekten for de andre kommer lidt efter lidt som trinene er begyndt at virke
Respekt for fællesskabet, dele som AA'er til AA-møder, og tale om alt det andet efter mødet.
Vi mødes for at bringe budskabet om Storebogs løsning videre.
Gud hjælper mig til at balancer i disse "vanskelige" situationer. Tålmodighed, overbærenhed og
rummelighed. Gud bestemmer som i gruppesamvitigheden, mødelederen holder denne fokus.
Der er en mening i at der er over 400 12 trins fællesskaber ww. Virker også i fx sorggrupper: børn møder
børn, voksne til voksne
Nykommerens identifikation med fællesskabet
Dobbelt diagnoser, smuldre nogle gange i trin 6 og 7
Påvirkede får taleret de sidste 15 min. af mødet.
Bruger min nyvurderende situationsfornemmelse, som vinterbader tilpasser jeg mig selvfølgelig efter tid og
sted. Det samme gør jeg til AA-møder, og som gæst til åbne møder i andre fællesskaber.

