Dagsorden Regionsmøde
Sognegården
Reberbanen 19
7800 Skive

Lørdag den 22/2 2020 kl. 10.00 - 14.00
Der er kaffe og brød fra kl. 09:30

Husk tilmelding, Go stil..
til: Lars, Tlf. / SMS : 5181 1727
E-mail : LarsFoldager@gmail.com
Senest tordag d. 20/2-2020
1. Velkomst
2. valg af ordstyrer
3. Præsentation af de tilstedeværende – liste går rundt.
4. Godkendelse referat fra sidste regionsmøde
5. Godkendelse af regnskab 2019
6. Godkendelse af budget 2020
7. Rapporter:
- Info-udvalg (LIV) (Region og AA Danmark)
- Hoved service råd (HSR) (AA Danmark)
- Telefon og E-mail udvalg (TEU) (AA Danmark)
- Litteraturudvalg (arbejdsgruppe) (AA Danmark)
- Box 334 udvalg (AA Danmark)
- Speaker bank
- Webmaster

8. Valg af 1 delegerede til service konference.
9. Valg af Sekræter til regionsrådet.

AA Region Midtjylland

-. Erfaring til/fra grupperne (Udgår)
10. Orientering om Servicekonferencen 2020
11. Workshop. Ny krimordning, se bilag. Kom velforberedt.
12. Kalender for regionsmøder i 2020
22/2

Skive

16/5

Aarhus

5/9

Horsens

21/11

Hvor skal vi være ? Er din gruppe interesseret?

13. Eventuelt
14. Afslutning og Sindsro bøn

bilag: Regnskab og budget, Oplæg til workshop
Servicekonferencen materiale: se mere på
https://dkaa.dk/aa-service/servicekonferencen/

Oplæg til Workshop om tilknytning til KRIM ordning!
Følgende forslag stillet af Hovedservicerådet, blev foreslået til behandling på Servicekonferencen 2018.
( Forslag nr.: 06 )
Forslag:
Fællesskabet etablerer en aftale med Kriminalforsorgen om at der kan kvitteres for deltagelse i AA-møder
og en fortegnelse udarbejdes i forbindelse med Mødelisten. Tilslutning til ordningen, og dermed markering
på mødelisten er frivillig for den enkelte gruppe.
Begrundelse:
En forespørgsel fra Kriminalforsorgen om en ordning med kvittering for deltagelse i et AA-møde. Denne
forespørgsel omhandler etablering af en aftale om at kunne forsyne Kriminalforsorgen med en mødeliste,
hvoraf det fremgår at AA-gruppen er villig til at underskrive for fremmøde. Begrundelse er, at
Kriminalforsorgen kan henvise klienter til grupper der vil påtegne en skrivelse fra Forsorgen om et
fremmøde, og ikke sende klienter til grupper, der ikke vil.
Forslaget blev behandlet og vedtaget efter 2 afstemninger. Her skal bemærkes, at der var 20% af de afgivne
stemmer, der stemte imod forslaget ved begge afstemninger.
Jeg vil senere fremkomme med områder, hvor jeg kan have betænkeligheder ved, om der gåes på
kompromi med nogle af vores traditioner eller endog ånden i AA.
Der kunne for mig at se, sagtens være lavet en anden aftale/konstruktion med Kriminalforsorgen, så der på
ingen måde bliver tvivl om, at traditionerne overholdes og AA-mødet ikke bliver omfattet af andre
funktioner, end at være til rådighed for alkoholikkeren, der har et ønske om at holde op med at drikke.
Hovedservicerådet kunne have bedt Regionerner om, at opfordre medlemmer til at melde sig som
kontaktpersoner/sponsorer, og at det da er disse personer, der bliver kontakten mellem AA og
Kriminalforsorgen. Hvilke aftaler og betingelser der så bliver aftalt mellem disse parter, er AA
uvedkommende og involverer derfor ikke mødet. Denne ordning er for mig at se også mere i vores ånd, om
at tilbyde en nykommer den tryghed og hjælp vores fællesskab kan give.
Mine betænkeligheder:



Jeg har selv deltaget i møder, hvor der har været deltagere, der tydeligvis har været tilstede af
andre grunde end et ønske om at holde op med at drikke. Det har i stor grad påvirket min egen
mulighed for, at kunne fokuserer på min egen ædruelighed. Der må for mig at se, aldrig være tvivl
om dette princip for deltagelse i et møde.



Vores princip om anonymitet tilsidesættes både for vedkommende der henvises, men også for
pågældende mødeleder der underskriver.



For mig at se er Kriminalforsorgen/KRIM-ordningen en institution, og som jeg læser/forstår vores
tekster fra Store Bog, er jeg ikke et øjeblik i tvivl om, at der skabes en tilknytning. Jeg kan ligeledes
forestille mig, at der på et tidspunkt vil være arbejdsgivere eller pårørende, der gerne vil have
samme mulighed for kvitering for fremmøde i vores fællesskab. Dette kan hurtigt blive en
glidebane.

Mit ærinde er på ingen måde, at forhindre den lidende alkoholikker i at få mulighed for at deltage i vores
fantastiske fællesskab. Tværtimod ønsker jeg et AA, hvor der aldrig må være andre funktioner eller motiver
end de, der er beskrevet så godt i vores tekster.
Jeg håber ovenstående kan være udgangspunkt for en erfaringsudveksling/afklaring i en snak på
regionsmødet.

