Anonyme Alkoholikere
c/o Niels Otto Hansen
Kongshusvej 146, Fillerup, DK-8300 Odder
Bank: 1551 0912646
Tlf.: +45 2085 9010
www.aaregionmidt.dk
E-mail: aa.dk.regionmidt@gmail.com

Referat (endeligt) fra Møde i Regionsrådet
Torsdag den 7. januar 2016 kl 18:00
Chez Ernst, Ny Munkegade 93, 1. sal, 8000 Aarhus C
Deltagere: Thomas, Carsten, Dorthe, Ernst, Ole og Niels Otto
Gæster: Ingen
Eventuelle kommentarer bedes meddelt referenten senest 15/1 2016
- ellers betragtes referatet som godkendt uden bemærkninger og udsendes i endelig form.

01 Kommentarer til dagsorden
Mødet startede med et øjebliks stilhed.
Henvendelse fra gruppe i Herning vedrørende Radiospots – behandlet under punkt 6.

02 Velkommen til 2016, ved formanden
Gøre det bedre i 2016 – have fokus på at gøre os mere synlige – gøre regionsarbejdet mere ’levende’ – tage
til møder i de grupper, der ikke deltager i regionsarbejdet, for at fortælle dem om regionens arbejde (for at
vi kommer bredere ud og får flere holdninger/erfaringer i Servicearbejdet).

03 Budget 2016
Regnskabet godkendt – et godt resultat – regnskab med bilag er tilgængeligt på Dropbox.
Budget godkendt – Dorte sender budgettet til medlemmerne af regionsrådet.

4 Opfølgning på sidste møde i regionsrådet
Ernst og Ole sørger for at notatet vedrørende Servicesponsor lægges på Hjemmesiden.

05 Opfølgning på sidste regionsmøde
Tvivl om valgproceduren vedrørende SK delegerede på regionsmødet 3/11 2015 var korrekt. Formulering af
afsnittet om ’Afstemningsprocedure’ i Håndbogen for AA Region Midt tages op ved næste revision.

06 Nyt fra Informationsudvalget
Regionen skal godkende bevillinger inden udvalget disponerer – det vil sige, at Informationsudvalget selv
kan disponere indenfor godkendte budgetter og ekstra bevillinger.
Henvendelse fra gruppe i Herning vedrørende Radiospots (de føler ikke vi lever op til traditionerne). Ernst og
Henrik besvarer, og tager møde med grupperne i Herning for afklaring (+ eventuelt salg af ideen, at de
deltager aktivt i regionsarbejdet). Vi mener ikke der er problemer i forhold til traditionerne.

07 Nyt fra HSR og eventuelt andre udvalg
Hæftet ’AA og Offentlig Information’ udsendt sammen med dagsorden. Godt forslag, som behandles på HSR
møde 9/1 2016.
Principperne omkring rotationsregler vedrørende Udvalg og Arbejdsgrupper pågår p.t. i HSR.
Forslag/workshop emner til SK2016 er besluttet og klar.
Litteraturudvalgets Vestgruppe har bedt om ½ års pause – dette forhandles p.t. med HSR. Vi har eventuelt
et par medlemmer i Aarhus, som kan bruges. Afventer hvad der sker på HSR mødet 9/1 2016.
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08 Hvordan gør vi regionsarbejdet og – møderne mere ’levende’?
•
•

•
•

•

Udvide gruppearbejdet, så flere får mulighed for at sige noget.
Punktet ’Erfaring fra grupperne’ ændres til ’Fra/Til Grupperne’, hvor en gruppe fortæller om
hvordan de ’driver’ gruppen og Service i deres område, og hvor andre kan stille spørgsmål/udveksle
erfaringer.
Rapporterne skal være mere fremadrettede – inden hvert regionsmøde bestemmer regionsrådet
hvilke rapporter der skal gennemgås på næste regionsmøde (gerne med præsentation)
Hvordan får vi emnerne fra regionsmøderne med ud i grupperne – måske skal
Informationsudvalget vælge at lægge sine møder ’ud i’ regionen, således at der skabes mere
decentral opbakning?
Punktet ’Hvordan gør vi regionsarbejdet mere levende’ bliver fast punkt på møder i regionsrådet
samt på regionsmøder.

09 Fastlægge rammer for afholdelse af regionsmøder
Ved regionsmøder:

•

•

Generelt
o Regionsrådet afstemmer detaljer på formøde 20 minutter inden mødets start
o ½ minuts stilhed inden mødet starter
o Nykommere bydes velkomne + får kontaktperson, som vil introducere dem efter mødet
(eventuelt sammen med deres sponsor) – de får udleveret: AA Gruppen + eventuelt
Håndbogen for AA Region Midt
o Deltagerliste skal udfyldes, så deres mailadresser kan oprettes
o Vi skal være forberedt
o Afslutte med sindsrobønnen
Specialområder vi skal planlægge særskilt
o ’Forberedelse til 'SK’, ’Efterbehandling af SK’, ’Valg af SK delegerede’, ’Valg til Service’,
’Godkendelse af budgetter/ekstra bevillinger ’.

10 Emne til workshop på næste regionsmøde
Keep it simple – Thomas introducerer

11 Dagsorden for næste regionsmøde
Se bilag 1

12 Emner til næste møde i regionsrådet
SK2016 + faste punkter.

13 Gruppesamvittighed
Regionsrådet kan bede udvalgsformænd deltage i rådets møder, og kun hvis der er særlige behov, kan dette
være over flere møder – dette behov er der ikke for nærværende.
Næstformanden skal være et mere aktivt mellemled mellem Informationsudvalget og Regionsrådet, således
at udveksling af Rådets forslag m.v. og Informationsudvalgets aktiviteter kan foregå effektivt.
Næstformanden vil sammen med formanden for informationsudvalget tilpasse mødestruktur (tid, sted), så
antallet af årlige møder nedsættes - gerne til 4 faste møder, hvis muligt.
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14 Eventuelt
Ernst deltager ikke på SK2016 – Carsten er suppleant. Hvis det jf. Servicehåndbogen ikke er tilladt, skal
suppleanten Steen tilbydes at deltage som suppleant (opstillede, men blev ikke valgt på regionsmødet 3/11
2015). Ernst afklarer på HSR møde 9/1 2016 – og giver herefter besked til Thomas for eventuel
efterfølgende handling.

Mødet afsluttet med SINDSROBØNNEN.
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Bilag 3 Udkast til dagsorden for næste regionsmøde
001 Velkomst
002 Valg af ordstyrer
003 Præsentation af de tilstedeværende
004 Godkendelse af dagsorden
005 Godkendelse af referat fra sidste regionsmøde
006 Workshop – Keep it simple
007 Økonomi
Godkendelse af regnskab for 2015 - Godkendelse af budget for 2016

008 Rapporter
Informationsudvalget gennemgår status – øvrige rapporter kan der stilles spørgsmål til.

009 Hvordan gør vi regionsarbejdet mere levende
010 Servicesponsor
011 Erfaring Fra/Til grupperne
012 Møder i 2016
013 Eventuelt
014 Afslutning
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