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 12. maj 2016 kl 18:00
Chez Ernst, Ny Munkegade 93, 1. sal, 8000 Aarhus C
Deltagere: Thomas, Carsten, Dorthe, Ernst og Niels Otto – Ole fraværende
Gæster: Ingen
Eventuelle kommentarer bedes meddelt referenten senest 22/5 2016 – ellers betragtes referatet som
godkendt uden bemærkninger, og udsendes i endelig version.

01 Kommentarer til dagsorden
Ingen.

02 Kan/vil Niels Otto fortsætte i Service i Region Midt
Niels Otto har sagt ja tak til at blive formand for bestyrelsen på et behandlingshjem. For at undgå
diskussioner i relation til hans nye dobbeltrolle i forhold til 8. Tradition, trækker han sig derfor fra service i
Region Midt.
Ny sekretær skal vælges på førstkommende regionsmøde.

03 Opfølgning på sidste møde i regionsrådet
Ingen kommentarer.
04 Opfølgning på sidste regionsmøde
Materiale til SK skal printes + udleveres/sendes til deltagerne inden udgangen af januar. Sekretæren har
ansvar herfor.
På regionsmøder skal der holdes pauser mindst hver time.
Emnet ’Hvordan gør vi regionsarbejdet mere levende?’ skal fortsat være på standarddagsordenen på
regionsmøder og møder i regionsrådet.
Regionsrådet vil gerne deltage i konventer m.v. med praktisk hjælp, erfaringer fra konventer, temaer m.v. –
Kontakt Informationsudvalget eller et medlem i regionsrådet. – eller deltagelse på regionsmøder. Niels Otto
lægger kort notits på hjemmesiden.

05 Nyt fra Formanden
Opgaven med at finde IKKE alkoholiker til regionsarbejdet går meget langsomt – mange syntes vi skal have
en sådan person, men ingen har ideer til hvem det kan være.

06 Nyt fra informationsudvalget
Gennemgang af referatet fra mødet 11/4. Udvalget/Carsten eller Henrik fremsender forslag til evt.
genudsendelse af ’Radiospots’ til behandling på næste regionsmøde – Niels Otto skal have det senest 18/5
2016
Vi deltager igen i år på Skanderborgfestivalen 2016 – arrangør Informationsudvalget.

07 Status på økonomi
Vi følger budgettet.

08 Nyt fra HSR og eventuelt andre udvalg
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Der skal ske valg af regionsrepræsentant til Litteraturudvalget på regionsmødet (incl.) – Ernst sætter
annonce på hjemmesiden.

09 Nyt fra sekretæren
Dokumenter skal altid udsendes i –pdf format.
På hjemmesiden skal informeres om deadline for rapporter til regionsmøder.

10 Servicesponsor
Vi fastholder punktet, også selv om det bliver lidt tomt en gang i mellem.
Ole og Ernst prøver om de på hvert regionsmøde har et emne, der kan deles ud fra.

11 Hvordan gør vi regionsarbejdet og – møderne mere ’levende’?
Vi skal være bedre til at forny os.

12 Fastlægge emne til workshop på næste regionsmøde
Indlæg fra Sune erstatter workshoppen. Rapport fra SK vedrørende udland udsendes sammen med
indkaldelsen.

13 Dagsorden for næste regionsmøde
Se bilag 1

14 Emner til næste møde i regionsrådet
Anvendelse af resultaterne fra Servicekonferencen.

15 Gruppesamvittighed
16 Eventuelt
Carsten undersøger om Informationsudvalget vil være tovholder på Seminaret 8/10 2015.
Emnet kunne være i retning af: ’Hvordan når vi den lidende alkoholiker, og hvilke værktøjer og erfaringer
kan vi benytte os af’ (for eksempel ’hvilke målgrupper har vi erfaringer med’, og ’hvilken litteratur kan
bruges til hvilke målgrupper’).
Der skal gives introduktion til emnet på regionsmødet 28/5 2016.
Niels Otto spørger Ole om han vil være referent ved regionsmødet 28/5 2016.
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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

AA Internationale arbejde ved Sune, international delegeret

Rapport fra de internationale delegerede til Servicekonferencen 2016 – absolut interessant læsning –
fremsendt i særskilt dokument som Bilag 1.
Dette punkt erstatter Workshoppen.

007 Valg
• Valg af repræsentant til Litteraturudvalget i AA DK – se jobbeskrivelse i Bilag 2
• Valg af sekretær til RegionMidt – se jobbeskrivelse i bilag 3
008 Rapporter – se Bilag 4
•
•

HSR gennemgår status – øvrige rapporter kan der stilles spørgsmål til.
Eventuel behandling af forslag om genudsendelse af Radiospots – se oplæg i Bilag 5

009 Hvordan gør vi regionsarbejdet mere levende?
010 Servicesponsor
011 Erfaring Fra/Til grupperne - Randers
012 Introduktion til seminaret 8/10 2016
013 Servicekonferencen 2016
• Forslag til workshopemner til næste regionsmøde (Dorthe)
• Erfaringer fra 1. og 4. års delegeret (Carsten)

Referat fra Servicekonferencen 2016 fremsendt i særskilt dokument som Bilag 6

014 Møder i 2016
015 Eventuelt
016 Afslutning

Regionsmøder
28/5 2016: Skive
24/09 2016: Aarhus
26/11 2016: Brædstrup
Seminar
08/10 2016: Aarhus
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