Åbent Regions Rådsmøde
i
Århus
Tirsdag d.11/10 2011 kl. 18.00
Grønnegade 80, 4. sal
(frivillighuset)

Referat
1. Velkomst.

2. Økonomi, herunder kørselsudgifter og
indsamling/ forplejning på service møder.

3 HSR repræsentanter fra regionerne.

4. Bladet.

5. Valg af ny kasserer (6/9 2012)
6. Evt. forslag til SK 2012 fra enkeltpersoner
eller grupper
7. Seminar/Workshop eller andre aktiviteter
på regionsplan.
8. Rotation i RR (2 års overlap
formand/næstformand)
9. Mødedatoer for regionsmøder 2012 og
afholdelsessteder

Formanden bød velkommen og
understregede at dette var et åbent
regionsrådsmøde og som sådan havde øvrige
deltagere ikke taleret.
Susanne (HSR repræsentant) oplyste at der
til næste Servicekonference ikke ville være
adgang for observatører.
Til næste regionsmøde vil det blive foreslået
at regionens beholdning ved årsskiftet skal
udgøre kr. 25.000 (af hensyn til
Servicekonferencen) og resten sendes til
HSR.
Regler for refusion af transport:
Arrangeret af gruppen: Gruppen betaler
Arrangeret af regionen: regionen betaler
D.v.s. tog/bus bilkørsel efter AA Takst
Indsamling på servicemøder: Ingen kunne
huske præcist hvilke regler der galt.
HSR ønsker oplyst om der overhovedet kan
skaffes 2 repræsentanter pr region. Der tages
stilling ved næste regionsmøde.
Elektronisk udsendelse er billigere end et
håndgribeligt skrift. Regionsrådet træffer
den endelige afgørelse.
Emner søges
Intet forslag
Forslag om deltagelse med information ved
andre festivaler. Tanker om
traditions/koncepts seminar
Forslag om 2 års overlap diskuteres videre og
såfremt et er praktisk fremsættes forslag.
Regionsmøder:
Lørdag den 10. marts 2012 i Horsens
Lørdag den 9. juni 2012 i ??????
Lørdag den 1. september 2012 i ??????
Lørdag den 1. december 2012 i ??????

10. Opstart af nye møder. (skabelon på
regionens hjemmeside)
11. Eventuelt

Kan laves på regionen hjemmeside
Undlad at fremsende ”Vi kommer til AA” da
dette ikke er alkoholrelateret eller
sygdomsrelateret.
Forslag til at hører om Nordisk delegeret.

Da ingen yderligere ønskede ordet afsluttes mødet med Sindsrobønnen.

