Referat til Regionsrådsmøde
Torsdag den 13. august 2020 kl. 18.00
Hos Preben HH, Skæring Kirkevej 18, 8250 Egå
Deltagere: Frank J, Preben HH, Ivan W, Carsten N og Dorthe BS (afbud fra Anne Maj)

1. Kommentar til dagsorden – ingen kommentar
2. Indledning ved formand - Coronatid – ikke meget der sker. AA har rettet ind efter
regeringens udmeldinger. Landsmødet er aflyst. Konvent i Skive aflyst.
3. Opfølgning på sidste Regionrådsmøde, udgangspunkt i referatet – ingen bemærkninger
4. Opfølgning på sidste Regionsmøde, udgangspunkt i referatet. Ingen bemærkninger til selve
referat. Dialog omkring Hans’ krim-forslag – Frank følger op.
5. Nyt fra udvalg
a. Info udvalg – Betty løbende kontakt med udvalgsmedlemmer i corona nedlukning.
Online information en gang. Møde i udvalgt 18.08.2020.
b. Speakerbank – regionsrådet satte speakerbank på stand by ifb Corona.
Regionsrådet er ansvarlige for speakerbank. Fortsat lukket pga Corona. Speak lokalt.
c. Litteraturudvalg / - arbejdsgruppe - ingenting
d. WEB master – Orientering fra Niels incl rapport.
e. TEU – Ingen info fra Pia. Frank informerer: Venteliste på tlf vagt. Brug af
kontaktpersoner opprioriteret i Corona tiden. Flere har søgt sponsor til 12-trins
arbejde.
6. Status på økonomien – taget til efterretning. Bagud med hattepenge. Likviditet god. Basis
for at sende til AA Danmark.
7. Nyt fra HSR – Møde 13.06. Næste møde 29.08. En HSR’er gået fra møde og forladt HSR.
Skal SK afholdes 2021? – lagt ud til SK. Ole K trukket sig som international delegeret. ESM
udsat.
8. Sekretær-nyt – Oplæring v/Niels udsat pga Corona
9. Kontakt til grupperne – Stand by pga Corona. Gode grupper Sønder Allé 33 (erstatter
Grønnegade). Besøge grupper udsat ifb Corona.
10. Servicesponsor – ny grupperepræsentant. Pjecen ”AA gruppen, hvor alting starter”. Ivan
stiller sig gerne til rådighed, samt vi er alle opmærksomme på nye.

11. Hvordan gør vi regionsarbejdet og -møderne mere levende / tiltrækkende og skal vi det? –
Fungerer godt for nuværende. Vågen omkring den gode stemning fortsætter.
12. Fastlægge emne til work-shop på næste Regionsmøde
Et uforandret budskab i en foranderlig verden
Dorthe spørger Tobias om materiale.

13. Dagsorden til næste Regionsmøde
14. Emner til næste Regionsrådsmøde
a. SK delegerede 2021
b. Regionens Håndbog
c. Kontaktliste til grupperne – hvad gør vi? – mail liste blandt grupperepræsentanter?
15. Gruppesamvittigheden – vi passer vores forpligtigelser.
16. SK 2020 er vi klar? Er der brug for suppleanter? Frank tager kontakt til SK’erne, og vi skal
sende ny tilmelding
17. Evt – AA struktur diskuteret.

