
Referat Zoom-Regionsmøde  
Torsdag d. 15. April 2021 

1.) Velkomst ved formand Frank.  

Dejligt at se hinanden til et Zoom Regionsmøde. Der vil ikke være så mange punkter. Primært er at 
få godkendt regnskab og budget. 

Envidere gøres opmærksom på at der vedhæftet dagsordenen er, forslaget til den nye Regions 
Håndbog. Denne udgave er kraftigt revideret, meget er ændret, undladt og omskrevet. Meningen er 
at vi kan læse den og senere når vi igen kan mødes rigtigt, vil vi bruge god tid på at gennemgå den. 
Der er sikkert en del der skal rettes til og vi forventer regionen har god konstruktiv kritik. 
Efterfølgende stemmes der om vedtagelse, dette er kun et udkast! 

2.) Valg af ordstyrer  

Helle vælges som ordstyrer, grundet hendes gode kendskab til Zoom og hendes dejlige væsen i 
øvrig. Hun hjælpes teknisk af Betty. 

3.) Præsentation af deltagende.  

Vi var 14 deltagere 

4.) Referat fra sidste regionsmøde  

Referat fra 22. Februar 2020 godkendt. 

5.) Regnskabet for 2020  

Blev godkendt. Det vedtages at regionen sender 20.000kr til AA Danmark 

6.) Budget for 2021  

Blev godkendt. Vi har betalt for Servicekonferencen 2020 som blev aflyst, pengene går derfor til 
SK21. 

7.) Rapporter; 

-Infomationsudvalg 

Alt ligger ikke stille. Der er god kontakt til service-fæller i flere kroge af regionen. Nye informanter 
rekrutteres og hjælpes godt igang af fæller med længere ædruelighed og erfaring. 

-Landsdækkende Informationsudvalg (LIv) (AA Danmark)  



LIv har meldt afbud til Landsmødet på Bornholm pga. COVID-19  

Udvalget er ved at revidere deres kommisorium (Beskrivelse af udvalgets funktion i 
Servicehåndbogen) 

-Hovedeservicerådet (HSR) (AA Danmark) 

Afstemninger foregår via mail da der ikke holdes fysiske eller online møder. 

-Telefon og E-mail udvalget (TEU) (AA Danmark)  

Vi mangler en repræsentant i udvalget. Iøvrigt glider arbejdet godt. Der er plads til flere 
Kontaktpersoner. 

-Box 334 udvalg (AA Danmark)  

Udvalget ønsker sig flere historier og oplyser at der stadig er abonnementer til salg. 

-Webmaster 

Der er nye spændende tiltag på hjemmesiden, links til speak-sider. Webmaster roses for sin hurtige 
respons på henvendelse. 

8.) Speake ansvarlig.  

Posten er stadig ledig! Der henvises til forslaget til den nye Regions Håndbog, i den findes 
funktionsbeskrivelsen info-udvalget og regionsrådet sammen har udarbejdet. 

9.) Præsentation af ledige poster i regionen.  

Frank tegner og fortæller at vi gerne vil have flere kræfter i service. I øvrig henvises til AAs 
landsdækkende hjemmeside, hvor der også er mange ledige spændende poster. 

Ivan rotere ud af posten som  regions repræsentant i Hovedeservicerådet, ved den kommende 
Servicekonference. Han takkede for regionens tillid til ham og anbefalede varmt andre at stille sig 
til rådighed for service, også på landsplan. Specielt som delegerede har vi et ansvar for at, AA på 
landsplan har de menneskelige ressourcer til at udføre de opgaver vi ønsker. 

10.) Evt. 

Materialet til Servicekonferencen 2021 er hentet til Midtjylland. Destributionen skulle gerne ske så 
alle delegerede har materialet i god tid inden den 24. April hvor Zoom Formødet er planlagt. Det 
drejer sig om ca. 75 sider. 

Næste Regionsmøde indkaldelse udsendes på Midt-news og slåes op på hjemmesiden. 

Mødedeltagere;  

Preben, Carsten, Ivan, Anne Maj, Frank, Helle, Betty, Anders Ba, Anders Be, Rie 

Jette, Charlotte, Bente, Niels 


