
Dagsorden til Regionsrådsmøde

Torsdag den 22/10 2020 kl. 18.00

Hos Ivan

Deltagere Ivan, Frank , Preben, Anne Maj, Carsten

1. Kommentar til dagsorden

2. Indledning ved formand

Dorthe har trukket sig som sekretær i regionsrådet. 
3. Opfølgning på sidste Regionrådsmøde og regionsmøde, referat

4.  - Skal online møder serviceres af speakerbanken?

Punkt på næste regionsmøde, vigtig emne som kræver input fra mange AA.
5.  - Arkiv persondata. På hjemmesiden. 

(Frank, Niels)
6.  - SK delegerede 2021

SK2020 aflyst, SK2021 8-9 maj
7.  - Regionens Håndbog

Anne Maj tilretter, sender løbende udkast, deadline ingen.
- Afsnit vedr. speakerbank evt. så håndbogen kan opdateres og godkendes på næste 
regionsmøde.
Frank undersøger diverse valg år og rotations perioder kører vi 4år eller er 6år’s perioder.

8. - Regionsrådet planlægger setup for rundtur til grupper..

Afventer Corona..
9.  - Kontaktliste til grupperne – hvad gør vi? – mail liste blandt grupperepræsentanter?
10.  - Speakerbank – hjemmeside, servicehåndbog, job i servicehåndbog

Bearbejdning af informations udvalgets arbejde, så det passer ind i Servicehåndbogen.
Se bilag 1 og 2. sidst i referatet.
Se udkast til næste regionsmøde
Ny telefon nr. til speaker banken, gør det lettere at: 
 - roter, - afløse ved ferie, - overholde Person Data..lovgivningen.
Punkt til næste regionsmøde
hjemmeside opdateres med Corona-pause, opfordring til at speak lokal.

11. Nyt fra -udvalg

a. Info-udvalget

Carsten: go energi til møderne.
Mange engagerede AA



b. Håndbogsudvalg (Regionsrådets ansvar)

Anne Maj starter redigering, sender løbende udkast.
4 / 6 år rotation ? Frank ser i referater.

c. Telefon og E-mail udvalg (TEU) AA-Danmark.

Pia er stoppet, posten er slået op på hjemmesiden. 
Fjern punkt omk. Erfaringsudveksling i jobopslag.

d. Evt. andre udvalg/funktioner
12. Økonomi.

Se Bliag 3
Bankkonto nr skal fjernes fra hjemmesiden, krav fra banken.
Vi tænker over nye mulig for formidling af indbetalings oplysninger.. E-mail, visitkort, notits
på dagsordner og referater.

13. Nyt til og fra Hovedservicerådet (HSR)

Lægekuverter hvor er de.
Hvad sker der på HSR møderne, region midt mister gentagende gange engagerede fælder i 
service i mødet med HSR?
7. november næste møde
Ivan Roter ud i 2021

14. Sekretær-nyt

Dorthe er stoppet., opslag på hjemmesiden og opsøg nye kandidater.
15. Servicekonference

 SK2020 aflyst, SK2021 er planlagt til d. 8-9 maj 2021
Aflysningen får ikke nogen økonomiske konsekvenser for AA Danmark, vi har lovet at 
komme i 2021.

16. Dagsorden til næste Regionsmøde

punkter til debat og afstemning
 - Speaker bank, Speciel ny telefon nr.
 - onlinemøder-speakerbank

17.  - Fastlægge emne til workshop på næste Regionsmøde

Åbenhed og ærlighed. 4. trins bøn.
18. Emner til næste Regionsrådsmøde

Planlæg mødekalender for 2021, efter Næste HSR-møde, hvor AA Danmarks kalender for 
2021 fastlægges. Undersøg og efterlyse datoer for lokale arrangementer i Region Midt. 

19. Gruppesamvittighed

20. Evt.



Bilag 1

Regionsrådets bearbejdet udgave

Speaker formidler, til speaker banken

Kandidaten til posten, skal til enhver tid være medlem af AA.

Kandidaten skal have en bred kontakt i AA Region Midt.

Indgående kendskab til programmet, herunder trin og traditioner.

Ædruelighed : 2 år kontinuerligt

Valgperiode: 4 år

Funktioner:

- at modtage og formidle kontakter mellem speakere og speaker-ansvarlige for grupperne i Region 
Midt.

- Deltage i Regionsmøder og evt. informationsudvalgsmøder.

- At være synlig i AA.

Struktureret og ansvarlighed i funktionen prioriteres.



Bilag 2.
Kommisorium modtaget fra informationsudvalg.

Speakeransvarlig

Kandidaten til posten, skal til enhver tid være medlem af AA.

Kandidaten skal have lyst til intern og extern Information, og have en bred kontakt  i AA 
RegionMidt.

Indgående kendskab til programmet, herunder trin og traditioner.

Ædrulighed.: 2 år kontinuerligt

Valgperiode: 4 år

speakeransvarlig funktion:

-at modtage og formidle kontakter mellem speakere og speakansvarlige i Region Midt.

-at have mødepligt i Informationsudvalget Region Midt 

-at være i dialog/ synlig med AA grupper og evt andre,  som ønsker at benytte speakere fra 
speakerbanken.

Strutureret og ansvarlighed i funktionen prioriteres.

Vi syntes det er vigtigt at det bliver kaldt speakeransvarlig, da direktør minder for meget om den 
virkelige verden.

Kærlig Hilsen

Betty og Helle

Informationsudvalget 



Bilag 3.


