
Referat Regionsrådsmøde
Torsdag den 23/1 2020 kl. 18.00

Hos Anne Maj

Deltagere Ivan W, Frank J, Anne Maj R
Afbud fra: Preben H, Carsten

Fraværende:  Jørgen FH

Ad 1) Kommentar til dagsorden

Ad 2) Indledning ved formand

 - PRINCIPPER, IKKE PERSONER
 - GUD, som i gruppesamvittigheden (Håndbog AA Region Midtjylland)

 - skide hul i trin og traditioner
3-5 års ædrulighed burde sikre at vi kender lidt til helbredelsen i 12 trins programmet, når nogen 
eller noget bringer os i ubehag, beder vi ikke for svinet, men for hvad jeg kan gøre for en syg ven. 

Lært at det ikke er en svaghed at bede om hjælp, eller sige fra. ..I alt hvad vi foretager os, må også 
inkluder AA service. Rotation sikre ikke kun mod gammelmandsvælde, med ved overlap også en 

erfaring og viden i gruppen. Vi hjælper hinanden. Betroede tjenere. Kendskab til indholdet i 
"Håndbog AA Region Midtjylland"

Ad 3) Opfølgning på sidste Regionrådsmøde, udgangspunkt i referatet

Håndbog opdatering. Intet nyt

Opfølgning på infoudvalg, Carsten deltog på sidste møde i informationsudvalget, vi savner dig.

Ad 4) Opfølgning på sidste Regionsmøde, udgangspunkt i referate ønske til 

debat krimordning (se bilag e-mail fra Hans)
- Flere emner var nævnt, men desværre tabt i referat.



Opfordring til indsending af flere oplæg mht. workshop og debat i plænum.
Plads til mere debat i plenum evt. kombineret med workshop, ikke bare oplæsning af referat.

Ad 5) Sekretær nyt 

Jørgen har udbet sig betænkningstid, vi høre intet. Vi må tolke tavsheden som et ønske om ikke at 

fortsætte.

Kasser nyt

Frank nævner at Preben ikke er klar med bilag i nummer orden. Frank følger op da der gerne skal 
så flere end en person bag et regnskab i denne størrelses orden.

Ad 6) Økonomi - Regnskab

kladde modtaget, afventer snak med revisor og Preben

 - Godtgørelse af transportudgifter

 - Hvordan (se bilag)
 - Hvem
 - Takst i andre regioner kr. 1,50/km pr, bil + bro/færgepenge, Preben har undersøgt

- Budget (se bilag)

Ad 7) Nyt fra udvalg

A. Info-udvalget (Lige afholdt møde, Carsen deltog)

 Referat på vej, rapport på vej.
B. Håndbogsudvalg ← det er os

Der er arbejde der skal gøres, evt workshop og dabat og afstemning.

C. Telefon og E-mail udvalg (TEU) AA-Danmark
Pia har indsendt rapport, vedhæftes næste indkaldelse.

D. Evt. andre udvalg/funktioner
Allan ønsker at stoppe som Speak Bank ansvarlig. Vi beder info-udvalget om en jobbeskrivelse til 
opslag af stillingen og til håndbogen.

Ad 8) Nyt fra Hovedservicerådet (HSR)

2 møder siden sidst. SK forslag og workshop.. dagsorden mv. er klar og godkendt.

Ivan og Carsten får fikset en rapport.
Mht. servicehåndbogs arbejdsgruppen, regionsrådets klare holdning er udvalg med rotation er at 
fortrække, jf. 9 traditioner. TEU er et skole eksempel.



Krim ordning 

 Intet nyt, alt ok

Ad 9) Servicekonference

- Regionens delegerede til Servicekonferencen 2020
Afventer svar evt person valg på kommende regionsmøde

 - Opdatering web
Hjemmesiden er opdateret, tak til Niels O.

Ad 10) Dagsorden til Regionsmøde i Skive d. 22/2-2020

indledning med 7. trins bønnen.
Godkend regnskab 2019
godkend budget 2020

Personvalg sekretær, evt. delegerede til sk

workshop → komite arbejde med efter flg. Debat i plenum. Emne Hans indlæg.

Ad 11) Emner til næste Regionsrådsmøde

- Godkendelse af Håndbogen (vores vedtægter)
Ingen ændringer, er godkendt i 2018

Forslag fra Hans er vores emne, sendes med som bilag.

Ad 12) Evt.

Årshjuls kladde ser godt ud, godt arbejde Anne Maj.




