Referat fra Regionsrådsmøde
Torsdag den 23. august 2018 kl. 18.00
Hos Dorthe BS, Jægervej 15, 8450 Hammel
Deltagere, Carsten N, Ivan W og Dorthe BS
1. Kommentar til dagsorden – ok dagsorden
2. Indledning ved konstitueret formand – Ny situation med manglende personer til ledige
poster. Tillid til at nogen anmoder om posterne, og påtager sin opgaverne.
3. Opfølgning på sidste Regionrådsmøde, udgangspunkt i referatet – punktet vedr. KRIMordningen gled lidt ud. Bør vi have på dagsorden til kommende Regionsmøde
4. Opfølgning på sidste Regionsmøde, udgangspunkt i referatet – referatet ok, men KRIMordning-punktet er undladt se pkt. 3
5. Nyt fra Info-udvalget og evt andre udvalg – Vi modtaget rapport fra formand for infoudvalg. – Speakerbanken – intet nyt – Rapport fra Litteraturudvalget – Rapport fra WEB
master – Rapport fra afgået formand – arbejdsgruppe forslag og workshop SK 2019
6. Status på økonomien – beholdning 23.08.2018 kr. 74.529,00. Vi er godt med med
hattepenge. Pt ingen udgift til radiospots eller i det hele taget ingen udgifter til
information…. Vi foreslår overførsel af kr. 25.000,- til AA Danmark
7. Nyt fra HSR – Møde 09.06.2018 og igen på lørdag 25.08.2018. Rapport til regionsmødet
8. Sekretær-nyt – Ca. 100 møder i regionen nu. PT ingen nyhedsbrev, kan måske genopstå
med ny sekretær
9. Kontakt til grupperne – Gør opmærksom på regionsmøder på AA møderne.
10. Servicesponsor – intet
11. Hvordan gør vi regionsarbejdet og -møderne mere levende / tiltrækkende og skal vi det? –
Carsten præsenterer en folder på næste regionsrådsmøde, som mulighed.
12. Fastlægge emne til work-shop på næste Regionsmøde – ”At forstå anonymiteten” – Vi
spørger Svend H (afgået Nordisk delegeret) om han vil holde oplæg – Ivan W spørger Svend
H.
13. Dagsorden til næste Regionsmøde 14. Emner til næste Regionsrådsmøde – SK delegerede – møder 2019 –
15. Emner til formand-, sekretær- og kassererposten – gennemgået og aftalt
16. Kasserposten evt ændres til fast funktion uden 4-års rotation? diskuteret
17. Gruppesamvittigheden – Vi arbejder så godt vi kan, og det fornemmes rigtigt.
18. Evt -

