
Referat Regionsmøde

Vissingsgade 31, 1 sal store sal, 7100
Vejle

Lørdag den 7/5 2022 kl. 10.00 - 14.00

Deltagere: Sofus, Betty, Rasmus, John, Carsten, Jan, Djon, Ivar, Judith, Jette, Pia, 
Ivan, Claes, Thomas, Carsten, Betty, Jørgen og Helle 

  

1. Velkomst ved Carsten

2. Jørgen blev valgt som ordstyrer, Helle tager referat.

3. Præsentation af de tilstedeværende – liste går rundt.

4.  Referat fra sidste regionsmøde blev godkendt

5. Regnskab

Der bliver sendt 20.000, - til AA Danmark

Store grupper i Århus betaler direkte til hovedkontoret

Indbetal direkte til Region Midt på Følgende:

Reg.nr.: 1551 Kontonummer: 0912646 Danske Bank
Vi vil gerne have det på hjemmesiden, og at det er lidt mere tydeligt.

6. Nyt fra / rapporter:

- Informationsudvalg  
Seminar om offentlig information den 3. sept.

- Landsdækkende Informationsudvalg (Liv) (AA Danmark)  

-Hoved service råd (HSR) (AA Danmark)  
Indlæsning af store Bog – arbejdsgruppe. Vi skal prøve at finde nogen velegnede 
stemmer.
Vi har lovet at bede for de ukrainske AAer
Økonomi: Overskud på 19.000
Vedtaget nyt kommissorium for Liv
Næste HSR Møde i Viby 23. aug.
Lone Z formand for TEU Telefonvagter arbejder med at bruge privat telefon som 
vagttelefon
Ny hjemmeside er gået i luften

Landsmøde bliver i Hillerød på Østervangsskolen den 23-25 sept.
Claes har følt det har været svært at komme igennem og få mødelisten ændret, 



og det har været svært at finde ud af hvordan. Der sker ikke noget. 

- Telefon og E-mail udvalg (TEU) (AA Danmark)  
Undersøg om vi kan have en grupperepræsentant for zoom møderne.

- Litteratur arbejdsgruppe (AA Danmark)  

- Box 334 udvalg (AA Danmark)  
Notits om Folkemødet.

- Speaker formidler   
Det går godt, men ikke mange på listen. Vil gerne have flere speakere. Kontakt 
endelig Sofus hvis du har lyst. Primært til fysiske møder.

-Webmaster  

10.Jørgen blev valgt som Næstformand

11.Vi mangler 2 delegerede til servicekonferencen.

Ansøgning sendes inden næste regionsmøde, der anbefales 2 års ædruelighed 
– se servicehåndbogen. Ansøgning sendes til formand@aaregionmidt.dk

Vi mangler også suppleanter 

Tænk over det, og send ansøgning til formand@aaregionmidt.dk

12.Valg af sekretær til regionsrådet. Vi mangler en sekretær.

Sekretær i regionsrådet
Kandidater til posten som Sekretær skal til enhver tid være medlem af AA. 
Kandidater indstilles gennem Regionen efter forslag fra 
Grupperepræsentanterne.
• Ædruelighed: 3 år - kontinuerlig
• Valgperiode: 4 år
Sekretærens funktioner er:
Modtage og formidle informationer fra Regionens AA-grupper og fra 
Hovedservicerådet.

For yderligere information kan regionens formand Dorthe V kontaktes.
Anmodning om posten skal ligeledes sendes til Dorthe 
formand@aaregionmidt.dk – inden næste regionsmøde 

Ledige poster sættes op hjemmesidens forside

13.Valg af Repræsentant i Telefon og E-mailudvalget (TEU). Vi mangler en 
repræsentant.

Regionens repræsentant i Telefon og E-mail udvalget

Posten regionens repræsentant i Telefon og E-mail udvalget er ledig

I AAs Strukturhåndbog står der følgende:

Udvalget skal sikre en fungerende telefon- og e-mailvagt



Regionsrepræsentanten skal:
- deltage i to årlige udvalgsmøder 
- 2 gange årligt ringe til Kontaktpersoner for at sikre, at kontaktoplysningerne er 
opdaterede.

Kvalifikationer:
 • Ædruelighed: mindst 3 år anbefales
 • Kendskab til telefon- og e-mailvagten 

Valgperiode: 4 år

Anmodning om posten skal ligeledes sendes til 
Dorthe formand@aaregionmidt.dk – inden næste regionsmøde 
Der mangler telefonvagter du kan henvende sig til Linda som er koordinator 
ring til hende på telefon 20 65 39 24

14. Kalender for regionsmøder i 2022

Hvor skal vi være? Er din gruppe interesseret?

7. maj Vejle

10. september Horsens

16. Erfaring til/fra grupperne

Vejle Vissingsgade 31, 1 sal - Tirsdag Kl. 19:00-20:00
Foreningernes hus. Vi mødes kl. 18:30
Sådan virker det
Åbne møder 2. tir. i md. speak

Jesper fortalte de lægger rigtig meget vægt på nykommere, og nykommerens 
løsning er de 12 trin.

Møde torsdag. Vi er en gruppe der har samme holdning, vi mødes privat og 
inddrager nykommeren og tager dem med. Tager dem med ud til en strand, 
spiser is sammen med dem.



Sygdomsbegrebet er grundbegrebet og omdrejningspunkt. En gang i ugen er det
nykommeren der er i fokus.

Jesper siger det har givet et liv som han ikke havde selv havde regnet med. 
Claus (der findes en løsning) Har startet en sponsorbank. Nogle gange mange 
henvendelser andre gange få.

Fællesspisning og det sociale er i fokus. Sponsorbanken.dk

Åbner dørene kl. 18.00

Spiser pizza efter mødet, hvor der snakkes om mange konstruktive ting.

17. Workshop - Kom frisk gerne med forslag til SK 

Gruppe 1 App til mødelisten med geografisk placering

Sponsorbank

Tilmelding som Telefonvagt, kontaktperson på hjemmesiden

Gruppe 2 gruppesamvittigheds møde 

Zoom møder med i regionen

Gruppe 3 Krim mange spørgsmål

Som Workshop emne

Hvordan fungerer samarbejdet med Krim i grupperne

Helle indkalder de delegerede til møde.

18. Eventuelt

Information om lægekuverter.  Uddeling af 100 kuverter

Flyers om offentlig information

Kørsel refunderes af Gruppen/regionen alt efter hvilken post man har.

Afslutning og Sindsro bønnen


