Anonyme Alkoholikere
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Tlf.: +45 24465357
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Referat fra mødet i Regionsrådsmøde
Torsdag den 12. januar 2017 kl. 18:00
Hos Ernst, Ny Munkegade 93, 1. sal, Aarhus C
Deltagere: Henrik, Carsten, Lissy, Dorthe, Ernst og Ole
Gæster: Ivan W

1. Kommentar til dagsordenen
 Dagsorden godkendt med bemærkning fra Ernst D om at vi i
dagsordenen skal finde plads til at indlede planlægningen af
landsmødet 2017.
2. Indledning ved formanden.
 Henrik S ser frem til arbejdet i rådet i 2017. Han udtrykker glæde
ved det store engagement fra fæller i regionen i.f.m.
regionsmødet i november. Han hilser det nye år i regionen, idet
han mener at vi har et spændende år i udsigt.
3. Budget 2017
 Dorthe BS gennemgik udkast til budgettet med reguleringer ud
fra regnskabet 2016.
 Øvrige udgifter skal reguleres i nært samarbejde med udvalgene,
ud fra de aktiviteter som primært informationsudvalget sætter i
gang. Ernst D udtrykker ønske om at vi ikke bremser gode ideer
på grund af for lav budgettering.
 Dorthe BS reviderer budgettet ud fra de ønsker der kommer fra
informationsudvalget m.fl. og udsender det til rådet til
godkendelse så det kan ligge klar til regionsmødet den 18.
februar.
 Vedr. anmodning om kørepenge og andre anmodninger,
henstilles det til at følge AA dk´s regler om 30 dage til at sende
anmodningen til kassereren. Herefter frafaldes krav om
kørepenge og andre udgifter. Denne regel kan være med som
inspiration til diskussion om ændringer til Regionshåndbogen til
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november 2017. Dorthe BS vil udforme et befordringsskema til
brug for kørepenge. Satsen er 1,93.
4. Opfølgning på sidste Rådsmøde, udgangspunkt i referatet
 Ingen kommentarer
5. Opfølgning på sidste Regionsmøde, udgangspunkt i referatet
 Henrik S takker, for et godt Regionsmøde, og de lokale kræfter
der stod for arrangementet.
 Carsten N udtrykte at det syntes at være et godt tiltag at
Regionsrådet afstod fra at afholde formøde. Det tilstræbes at
fortsætte med dette.
 På Regionsmødet blev der stillet forslag om at erstatte Løfterne
sidst i Regionshåndbogen med Toronto erklæringen. Ole K vil
finde frem til Toronto erklæringen så den kan komme med i
Regionshåndbogen til beslutning i november.
6. Nyt fra Info-udvalget
 Henrik S hilser fra infoudvalget der afholder møde den 4. februar.
Der vil blive brugt mere energi på den interne kommunikation.
Der har været afholdt møde med Niels O, informationsudvalget
og Lissy B. Der er igangværende arbejde med hjemmesidens
informationer og udseende.
 Lotte J har anmodet om at der i mødeindkaldelser, bliver taget
hensyn til vinterferie og andet der måtte være til hindre for at
mødedeltagerne er i stand til at møde op.
7. Nyt fra HSR og evt. andre udvalg


Ole K orienterede om følgende fra HSR møde lørdag den 7.
januar 2017:
 Regnskabet for 2016 havde et mindre overskud på
5.000,-. den pligtige reserve er dog i fare for at blive
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udhulet og derfor skal der enten skaffes flere
indtægter, eller færre udgifter.
 Henrik S beder HSR medlemmerne om at medbringe
et ønske til HSR om at kommunikation om økonomi
ud til grupperne, skal sikres en større troværdighed.
 Den ikke alkoholiske ven har været ustabil og
samarbejdet er dermed ophørt.
 Samarbejdsaftalen (Krim aftalen) er opsagt og den skal
genforhandles og behandles på SK 2018.
 Forslag fra Regionmidt om at Radiospots der kører skal
kunne ses på AA Danmarks hjemmeside. Dette
behandles på SK 2018.
 Lotte J blev godkendt som LIV repræsentant.
 Ernst D er blevet konstitueret som sekretær i HSR.
 Det er blevet bemærket at nogle af de regionsvalgte
udvalgsmedlemmer er fraværende eller aldrig deltager
på i de møder som de er valgt til. Det er HSR's ansvar, at
mødeaktiviteterne fungerer, derfor sættes fravær fra
udvalgsmøderne på dagsordenen til næste møde i
Hovedservicerådet
 Dorthe BS oplyser at planerne for afholdelse af SK 2017 er ved
at være på plads. Dorthe BS oplyser at papirerne vedr. forslag
og workshops, til SK 2017 skal udleveres på Regionsmødet den
18. februar. Ole K sørger for dette.

8. Kontakt til grupperne
 Der orienteres om et igangværende initiativ fra
gruppemedlemmer, informationsudvalg, Niels O og Lissy,
gående ud på at bedre kommunikationen imellem grupperne og
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regionen. Der er især fokus på grupperepræsentanten og dennes
rolle og opgaver. Lissy B fremlagde et forslag om information om
og til nyvalgte grupperepræsentanter. Forslaget tænkes
indarbejdet på hjemmesiden, i samarbejde med
informationsudvalget samt Niels O.
9. Hvordan gør vi regionsarbejdet og -møderne mere
levende/tiltrækkende og skal vi det?
 Henrik S giver udtryk for tilfredshed med at der begynder at vise
sig resultater af de senere års arbejde med at fremme kendskabet
til Regions- og servicearbejdet. På regionsmøderne opleves at der
nu er øget interesse for arbejdet i service og hvad der kan opnås
af resultater ved at vi står sammen. Det betaler sig at vi
levendegør arbejdet i service. Det er derfor vigtigt at vi i
regionsrådet bliver ved med at arbejde for det. Det skal dog
indarbejdes som en rød tråd i hele dagsordenen til
Regionsmøderne, frem for som det er i dag, et selvstændigt
punkt.
 Til fremtidige tiltag om et mere levende Regionsmøde bør vi
overveje at tilrette dagsordenen så det formelle og lidt kedelige,
bliver i starten af mødet. Derefter gives der tid til workshop,
beretninger fra møder og andre der kan berige mødet med
inspirerende indspark. Det tilstræbes ud fra ovenstående at
mødedeltagerne går fra møderne med en lyst og begejstring til at
deltage i arbejdet med Service. Rådet tager emnet op igen på
kommende Regionsråds møde.
10. Hvad siger Servicehåndbogen om ledelse i AA
 Alle i rådet er enige om at det er meget inspirerende læsestof og
at det bør komme ud til andre fæller i regionen. Derfor bedes
Lissy B om at fremsende de 4 sider om ledelse i AA, sammen med
en hilsen og en respons fra det seneste regionsmøde, til alle på
maillisten.
11. Valg af 2 manglende 1. årsdelegerede
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 Vi har fået endnu en anmodning til 1. års delegeret.
 Regionsrådet sender en mail ud til alle på maillisten, for at få
interesserede til 1. års delegerede. Lissy B og Henrik S, står for
dette.
12. Emner til workshops på næste Regionsmøde, udgangspunkt i referater
fra sidste workshops
 Landsmøde 2017 – logbog medsendes dagsordenen til
Regionsmødet.


Underpunkterne vil kunne fremgå af logbogen.

13. Dagsorden til næste Regionsmøde
 Ingen kommentarer.
14. Emner til næste Rådsmøde
 Landsmøde 2017, herunder økonomi (Vi skal bruge 30-40.000)
 Opfølgning om SK-2017
15. Gruppesamvittigheden
 Ernst D anmoder om at det første bogstav i efternavnet, bliver
nævnt i referatet når en person citeres.
 Regionsmøderne indledes med at formanden læser et af
koncepterne.
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AA RegionMidt – Kalender -2017
2017-02-18

Regionsmøde

Ebeltoft

2017-04-08

SK formøde

Aarhus, Grønnegade kl. 10.00

2017-04-22

SK 2017

Kun SK delegerede

2017-04-23

SK 2017

Kun SK delegerede

2017-04-27

Regionsrådet

Henrik S kl. 18.00

2017-05-20

Regionsmøde

Horsens

2017-08-24

Regionsrådet

Henrik S kl. 18.00

2017-09-30

Regionsmøde

Silkeborg

2017-10-07

Seminar

Aarhus, Grønnegade kl. 10.00

2017-10-26

Regionsrådet

Henrik S kl. 18.00

2017-11-25

Regionsmøde (*)

Herning
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