
Referat Regionsmøde

Lørdag d. 21.8.2021

Silkeborg

Deltagere; Pia, Bente, Keld, Steen, Betty, Hans, Carsten, Niels, Helle, Preben, Louise, Anne Maj 

og Frank 

1.) Velkomst ved formand Frank. 

Med reference til egen erfaring talte frank lidt om vigtigheden af at alle AA service opgaver / an-
svar er udlagt til flere personer, -udvalg og -råd.
2.) Valg af ordstyrer 

Anne Maj valgt. Pia og Anne Maj var referent.

3.) Præsentation af deltagende. 

4.) Godkendelse af referat fra sidste regionsmøde den 15. April

Godkendt 

5.) Udvalg/Rapporter;

- Kasserer;

Der er indkommet 22.500kr til regionen i år. Den lave indtægt kan skyldes Corona men det kan 

også spille ind at Danske Bank har kontaktet kassereren og sagt vi ikke må have konto nummer stå-

ende på hjemmesiden, pga frygt for hvidvaskning af penge.

Der følger lidt debat.

• Kasseren taler med Hovedservicerådet om andre regioners erfaringer.

• Region Midt skal have mobilpay. - Pris og mere info til næste gang, beslutnings punkt på 

dagsorden næste gang

• Forslag om at der i mails fra regionen skrives kontonummer 

• “Hvad bruges hattepengene til” folder ligger på regionens hjemmeside.

- Informationsudvalg

Formanden beretter og der var ros til udvalget for deres energiske arbejde. Der fulgte lidt spontan 

brainstorm;

• En AA-app, som en ny mulighed for at finde os.

• Forslag om regionen køber Lægekuverter, som gr.rep. kan tage med hjem til grupperne.

Vi må gerne bruge penge på information.

- Hovedserviceråd (HSR) (AA Danmark)



Carsten fremlægger de vigtigste emner i rapporten fra DagligLedelse. Der holdes møde næste 

lørdag.

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

Vi har ingen repræsentant i udvalget, derfor ingen rapport 

- Box 334 udvalg (AA Danmark)

Preben efterlyser personlige beretninger, eller fortællinger omkring møder, gerne med billeder i 

anonym form. Send gerne ind.

Udvalget vil gerne høre fra folk, der gerne vil være med i udvalget.

- Webmaster 

Det pointeres at det er den enkelte gruppes ansvar at der er en postmodtager. Husk at finde en ny 

hvis den nuværende flytter eller ikke længere kommer i gruppen.

Lidt debat;

• Forslag om at de 11 delegerede tager ud til alle møder i regionen, med oplysning om servicear-

bejdet, lægekuverter og anden info materiale.

• Skal online møderne have en postansvarlig?

• Frank stillede spørgsmål ved reklame på hjemmesiden for podcast: Hus forbi og et trin dybere

der blev stillet spørgsmål ved om beslutningen om (for første gang i danmark) at lave extern rek-

lame på regionshjemmeside, er en 1. mands beslutning, når der i håndbogen klart står i samar-

bejde med..

• Skal vi have en workshop om hvad vi kan lægge på hjemmesiden? AA Danmarks hjemmeside må

kun bruges til AA relateret, Niels mener region midt tidligere har besluttet at være mindre striks.

• Note til mig selv; husk at vise nye i AA at de kan tilmelde sig nyhedsbrev, Til Daglig Eftertanke 

og finde mødelister på hjemmesiden.

6.)Valg

Hovedservicerådsrepræsentant

Der er indkommet en anmodning fra Preben.

Preben blev valgt.

Delegerede til Servicekonference

Hans blev valgt

Sekretær ved regionsrådet

Der er ingen ansøgninger kommet.

Regions repræsentant til Telefon og E-mail udvalget (TEU) (AA Danmark) 

Der er ingen ansøgninger kommet.



Speake ansvarlig.

Der er indkommet en anmodning fra Sofus. Sofus har meldt afbud til i dag.

Sofus blev valgt.

(Regionsmødedeltagerne er enige om at Speakerbanken kan starte op igen efter en lang Corona ned-

lukning.)

7.) Godkendelse af den nye Regionshåndbog

Der kom gode konstruktive rettelser/forslag, disse implementeres. Herefter håber vi at kunne god-

kende håndbogen på næste Regionsmøde.

Det ville være rart med hjælp til layout.

Revideret udgave medsendes referat, med markeringer af rettelser.

8.)  Indkommende forslag

Ingen

9.) Evt.

• Husk at udfylde rejsegodtgørelsesskemaet, når I søger godtgørelse for kørsel/rejse. Skemaet lig-

ger på region midt’s hjemmeside.

• Snak om zoom-møder. Skal de have en grupperepræsentant? Hvor høre de til? Der bliver arbejdet

på det i Hovedeservicerådet.

• Husk at vi hver især kan sende forslag til punkt på dagsordenen til regionsmødet.




