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 1. Velkomst ved formanden 

 2. Valg af dirigent 

 2.1. Anne Maj valgt 

 3. Præsentation af deltagere 

 4. Godkendelse af referat fra sidste regionsmøde 

 4.1. godkendt 

 5. Godkendelse af regnskab for 2019 

 5.1. fremlagt af formanden, da kassereren er syg 

 a) regnskab godkendt med applaus 

 6. Godkendelse af budget 2020 

 6.1. Hattepengene er sat til uændret. 

 6.2. Budgettet er lagt uden dialog med f.eks. infoudvalg, så der kan forekomme variationer. 

Der er en bevilling til et antal Store Bøger, der kan udleveres til steder, hvor det kunne 

være relevant, at de står. 

 6.3. Budget godkendt med applaus 

 7. Rapporter 

 7.1. Info udvalg (LIV) både i regionerne og AA Danmark 

 a) næste møde 2. tirsdag i april i Randers. Alle, der kunne være interesserede i info 

arbejde er velkomne. Adressen bliver offentliggjort på regionens hjemmeside 

aaregionmidt.dk 

 7.2. Hovedserviceråd – HSR (AA dk) 

 7.3. Telefon- og email vagt (TEU) 

 7.4. Litteraturudvalget (arbejdsgruppe – AA Danmark) findes ikke mere 

 7.5. Box334 udvalg (AA Danmark)- opfordring til at indsende korte og lange indlæg. Det 

danske stof prioriteres. 

 7.6. Speakerbank – er på pause – infoudvalget tager en drøftelse om formål og 

kommissorium for speakerbank. Betty tager det med i LIV, om det skulle være en 

landsdækkende funktion i stedet. 

Regionsrådet varetager besvarelse af henvendelser på speakerbank@.. indtil en ny 

bankmand er fundet. Dette er teknisk muligt. 

 7.7. Webmaster 

 a) Søgefunktion til AA møder er opdateret, så man kan søge ud fra afstand 

 b) Forklaring på de to maillister. Der er mange grupper, der ikke får opdateret 

kontaktdata til grupper, så man ikke når alle grupperne, når der skal information ud. 

Efterlysning af at grupperne tager ansvar og melder ind, hvem der er postmodtager i 

gruppen.  Helst med Email, da snailmail næsten ikke bruges mere. 

 c) Hvis man tilmelder sig midtnews som grupperepræsentant, får man al mail omkring 

regionen. 

• Forslag om, at det kunne være en gruppe personer, der vil påtage sig at besøge 

grupperne rundt omkring og få oplysninger. Godt forslag. Formanden tager det 

med i regionsrådet. 

 8. Valg af 2 1. års delegerede til servicekonference 

 a) opstillede 

• Sten har været ædru 8 år. Skive tirsdag grp.rep. 

• Anders har været ædru 8 år, Vejle. Der findes en løsning Grp. Rep. 

 b) Valgt blev Sten og Anders med over 2/3 af de afgivne stemmer. 

 9. Valg af sekretær 

 a) opstillede 

• Dorthe. Har været med i service i mange år. Er trådt ud af HSR, på grund af 

tidmangel.   
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• Bjørn – 2 års ædru. 

 b) 1. afstemning – Vi er 20 stemmeberettigede. Dorte 11 og Bjørn 9. Ingen fik 2/3 af 

stemmerne 

 c) 2. afstemning – Dorthe 12 og Bjørn 8. 

 d) 3. afstemning Dorthe 13 bjørn 7 

• Dorthe er valgt 

 10. Orientering om servicekonference 2020 

 a) Ivan har alle materialer til de delegerede, og han er desværre blevet syg. 

 b) Forslagene blev delt ud i grupper med en delegeret repræsenteret i hver gruppe. De 

delegerede kan tage overvejelser og kommentarer med i det videre arbejde.   

 11. Workshop om krimordning. 

 a) Tiden er for fremskreden til workshops, og debatten tages i plenum 

Overordnet set er ordningen blevet godt modtaget her i regionen. 

Grupper har valgt en mand og en kvinde til at have kontakten. 

Sund gruppesamvittighed, med opbakning til mødelederen. 

 12. Kommende regionsmøder: 

 a) 16/5 Aarhus 

 b) 5/9 Horsens 

 c) 21/11 ??? -hvem melder sig 

 13. Eventuelt

 
 

Sammenfald af Regionsmøde og konvent Horsens de senere år. Kan vi tage højde for det 

fremadrettet? 

 

 

 14. Afslutning 

 

 

Bilag deltagerlisten 

Navn Gruppe rolle 

Annemette Viby, Aarhus, søndag Grp.rep 

Niels  Webmaster + AA data 

Dorthe Jægergårdsgade AArh. Grp.rep 

Betty Ryesgade Aarh. Grp.rep. Formand reg.midt info, 

næstformand LIV (AA dk info) 

2. års delegeret 

Sofus  observatør 

Keld F. Ebeltoft fredag Grp.rep 

Bjørn H Hammel Grp.rep. + 1. års del. 

Hovedservicerådsmøde den 28. Marts kl 11-16.30 afholdes i Mariehøj kirke, Almindsøvej 6, 8600 Silkeborg. 
 
Enhver AA’er med interesse herfor kan overvære Hovedservicerådsmøderne som observatør. 
Observatører har ingen tale eller stemmeret. 
Under drøftelse af personfølsomme emner, har observatører ikke adgang til Hovedservicerådsmøderne. 
 
Tilmeldelse til Hovedservicerådet sekretær. 
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Jens Horsens Grp.rep 

Anders B Skive mandag 2. års delegeret 

Dorthe BS  observatør 

Ole P Skive mandag observatør 

Belinda Skive mandag observatør 

Lars Skive mandag Grp.rep 

Anne Maj region midt Næstformand region midt 

Carsten N region midt HSR rep 

Charlotte Holstebro Grp.rep 

Berit  observatør 

Helle Herning 3.års delegeret 

Jonas  Grp.rep 

Per  Grp.rep 

Dennis  Grp.rep 

Djon  Grp.rep 

Steen Skive tirsdag Grp.rep 

Frank region midt Formand 

Anders Vejle, der findes en løsning Grp.rep 

Rie  4. års delegeret 

 

 

Referent 

Annemette Ø /Dorthe BS 


