
Referat Regionsmøde

Herning Kirkehus
Østre Kirkevej 1
7400 Herning

Lørdag den 13/11 2020 kl. 10.00 - 14.00                     

Der var kaffe og brød fra kl. 09:30 

Tilstede:
Helle Del.-SK, Signe Obs., Jørgen Del.-SK, Claes Obs., Ernst Obs., Carsten HSR, Jette Grp.-rep., Jonas
Grp.-rep., Jessica Obs+(Sekretær), Lars Del.-SK, Preben Kasser, Frank Formand, Anne-Maj Næst 
formand. (9 med stemmeret, 4 observatør)

1. Velkomst

Frank står for velkomst. Nævner at ny formand vælges i foråret 2022,da Frank roterer ud. 
Sekretær mangler. Jessica tager referat.

Frank Beklagede procedure fejl ved sidste regionsmøde vedr. Ændring i håndbogen uden varsling i 
indkaldelse. 
Eksterne links er fjernet fra hjemmesiden.
Har fået forespørgsel på video-fjernopkobling til dette møde. Vi afviste da det ikke er alle der er 
lige trygge ved video møder. Et emne som vi kan debatter på et kommende regionsmøde.

2. valg af ordstyrer

Anne Maj blev valgt

3. Præsentation af de tilstedeværende – liste går rundt.

4. Godkendelse referat fra sidste regionsmøde

Referat godkendt fra sidste Regionsmøde september 2021. Dog skal der tages stilling til om 
Revideret Håndbog AA Region Midtjylland 2021 på s. 10, "Retningslinjer for frivillige..." linje 4 skal 
beholde ordet "sponsorerfaring" eller det skal sløjfes. Vender tilbage til dette længere ned i 
dagsorden. 
”Eksternt informationsarbejde bør altid foretages af min. 2 AA-medlemmer. Heraf bør min. 1 
person have 2 års ædruelighed, sponsorerfaring, indgående kendskab til Trin og Traditionerne 
samt erfaring med informationsarbejde”

5a. Regnskab

Regnskab med kassérer Preben. Stor nedgang i hattepenge, dog står saldo på godt 72.000kr. 
Regnskabet er godkendt.

AA Region Midtjylland



Forslag fra kassérer at sende 20.000kr til AA-Danmark. Godkendt.

Konto nummer er igen på hjemmesiden, vi tager DanskeBank’s anbefaling med sindsro.

Mobile Pay vil give en udgift på 999kr i oprettelse, 37kr i månedlig abonnement, samt et gebyr på 
1% på transaktioner, dog minimum 1 kr. Beslutning til møde Regionsmøde. 

5b. Godkendelse af budget 2022

Preben nævner at budgettet måske er lidt optimistisk, men hvor for ikke.

Godkendt.

6. Nyt fra / rapporter:

- Informationsudvalg
Appetitvækker startet, fællesskabet AA lægger fokus på misbrugscentere og behandlingssteder 
med varieret modtagelse. Ellers at komme ud til institutioner, arbejdspladser, lægehuse, 
festivaler. Sygeplejerske strejke har gjort det svært at nå ud til sygehusene. Se Bilag
 - Landsdækkende Informationsudvalg (Liv) (AA Danmark)
 - Hoved service råd (HSR) (AA Danmark)
Efter jul vil fragt forsvinder på Bogsalget, dog vil stykpris sættes en anelse på. Den lidende 
bogkøber slipper for 45 kr i fragt på sin ene bog. 

kalenderen for 2022 er blevet vedtaget. 

Den reviderede “Til daglig eftertanke” er klar til tryk og skal ikke godkendes i USA, så den skulle 
være købe klar til jul.

 - Telefon og E-mail udvalg (TEU) (AA Danmark)
Regionen mangler en repræsentant til udvalget og kan bruge flere kontaktpersoner, særlig 
kvinder. Regionsrådet har ringet til de 61 kontaktpersonerne 61, 8 har trukket sig.

  - Litteratur arbejdsgruppe (AA Danmark)

 - Box 334 udvalg (AA Danmark)
Efterlyser flere personlige historier. - efterlyser info om hvad der sker ude i grupperne samt i 
Regionerne.
 - Speaker formidler
Sofus hilser og der er god fremgang.
 - Webmaster
Niels O ikke til stede

7. Valg af 2 delegerede til service konference.
Ingen ansøgere. 



8. Valg af Sekretær til regionsrådet.
Ingen ansøgere.  

9. Valg af Repræsentant i Telefon og E-mailudvalget (TEU)
Ingen ansøgere. 

10. Valg af Repræsentant til Hovedservice rådet(HSR).
Ingen ansøgere. 

11. Forslag til ændring i håndbog

”Trin” tilføjes .. have kendskab til ved alle kvalifikationer vedr. service poster
Nuværende: Et godt kendskab til traditionerne og koncepterne
Ændres til: Et godt kendskab til trin, traditionerne og koncepterne
begrundelse: 
- en præcisering af det "idag under forstået"
Vedtaget

12. Forslag til ændring i håndbog
- Service sponsor tilføjes som appendix i håndbog, se bilag
Udgår, bilag ikke medsendt indkaldelse.

13. Godkendelse af håndbogen.
Godkendt

14. kontakt til grupperne
 - Godkendelse af informations pakke til grupperne, udkast se bilag
 - Tilbage melding fra Delegerede
Interesse, dog hvordan kommer vi i kontakt med grupperne hvis deres kontaktinfo ikke er 
opdateret ? Modstand mod at blive ‘pålagt` opgaven. Hvornår har vi besluttet det skal gøres?
Forslag til en arbejdsgruppe til at køre rundt til grupperne i regionen. Er dette løsning da 
brændstofpriserne er så høje. 
Opfølgning på regionsmødet den 5. Februar 

15. Kalender for regionsmøder i 2022

Hvor skal vi være ? Er din gruppe interesseret?

5. Februar

7. maj

10. september



Grupperne opfordres til at melde tilbage til regionsrådet, mht afholdelse af regionsmøder i 
2022, specielt 5. Feb.

16. Erfaring til/fra grupperne -Udgår pga tidsmangel.

17. Opdatering af regionens hjemmeside

Opdatering til nyt layout som AA Danmark… på vej

Se eksempel https://aaregionnordjylland.dk/
Opdatering til nyt layout er godt modtaget og hvis Niels O. vil hoste website er det godkendt. Hvis 
vi skal købe egen server plads med et lavt års gebyr, er dette også godkendt. Frank pointerer at 
Regionsrådet tager Informationsudvalg på råd og tager ansvaret for flytningen af materiale fra 
nuværende hjemmeside til den ny. Og en arbejdsgruppe nedsættes for at arbejde med 
overflytning, alle interesserede kan deltage.

18. Indkommende forslag.
Ingen.

19. Eventuelt
Hvis der er mulighed for et anonymt system, evt. taletidskort kan den bruges til Speaker 
formidleren på flyers.

AA Zoom og dens plads til Regionsmødet. Er der mulighed for at kombinere online og fysisk 
opmøde til Regionsmødet eller vil miste dynamikken i mellem fællerne og grupperne? Er teknikken
i grupperne overhovedet på plads til det? 

Afslutning og Sindsro bøn

bilag:
Godkendt Håndbog 2021
Informationsudvalg Offentlig Information

Kalender 2022

13. Januar Regionsrådsmøde
5. Februar Regionsmøde (Evt nedsætte SK22 Forslag og Workshop udvalg)
7. April Regionsrådsmøde
7. Maj Regionsmøde
11. August Regionsrådsmøde
10. September Regionsmøde
29. Oktober SK22 Delegeredes formøde
19. + 20. November Servicekonferencen 2022
1. December Regionsrådsmøde

https://aaregionnordjylland.dk/

