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Ouverture. 

1. Velkomst v/ Anette – Assens. 
 
2. Anette valgt til ordstyrer/ mødeleder. 
 
3. Referat fra mødet i Haderslev godkendt. 
 
4. Præsentationsrunde: Deltager liste sendt rundt. 
Carl M., Fanø vil fortsætte i regionsarbejde, selvom han roterer ud som formand.  
Tove, Gråsten: Gruppen er flyttet i nyt lokale. Er oplyst i mødelisten og til HSK.  
Kirsten, Onsdagsgruppen Kolding er startet med ny 12+12.  
Gorm, Kolding: Intergruppen. Er ved at lave ny pjece om AA. Får i nov. besøg af Nordisk 
samarbejde. Kan vi evt. bruge dem i regionsregi?  
Inge L., Odense oplyser, at der er møder i Svendborg hver dag.  
Randi , Haderslev: Der er åbent møde den 13.maj kl. 1930 i Haderslev.  
Sune tors. Haderslev, er startet på ny 12+12 til møderne.  
 
Afbud fra: Ove M., Odense – Erik, Esbjerg – Tenna, Kolding – Willy C., Odense – Jens, Ribe – Peter 
R., Søndersø – Inger, Padborg. 
 
Regionsstatus, Hovedservicerådet og udvalg. 

5. Region SYD og Hovedservicerådet 
Carl M. taler varmt for det at være grupperepræsentant, og en del af regionsarbejdet. Det giver en 
stabil ædruelighed, at involvere sig! Der er masser af informationer om regionens arbejde på AA`s 
hjemmeside og i ”Syderen”, og han er stolt af alle de tiltag der er sket i regionen de sidste par år. 
Der har været HSR møde den 3. Marts. Referat findes på AA’s hjemmeside.  
Svend, Varde varetager alt hvad der vedrører kommende servicekonference. 
 
6. Økonomi  
Poul fraværende, Kaj C. informerede i stedet for. Oplysninger om regnskabet findes separat i 
”Syderen”. 
 
7. Informationsudvalg 
Hans, Kolding: Haft møde den 2.feb. Ny version af dias er klar, som besluttedes på sidste service 
konference.  
HSR ønsker synliggørelse af AA i evt. pressemeddelelse. Ideer modtages gerne. Henvendelse til 
Hans.  
Temadag forslået til at lave folder for sundhedspersonale, som hjælp til behandling af alkoholikere 
den 25. maj kl. 9:00 til 17:30 i Vojens. Invitation findes i ”syderen” og på AA`s hjemmeside.  
Anden interesse gr. Kunne være præster, tages op på et senere tidspunkt. 
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8. Webansvarlig 
Det kører godt. 
 
9. ”Syderen” 
Et godt blad. Mulighed for indlæg fra d.d. og tre uger frem. 
 
SERVICEARBEJDE 
10. Valg til serviceposter 
Kaj C. Gråsten er valgt som formand de næste 4 år. 
Næstformand: Kampvalg mellem Sune , Haderslev og  Eia , Fredericia. Eia blev valgt for de næste 4 
år. 
Repræsentant for tlf. og E-mail udvalg: Kampvalg mellem Thomas, Fredericia og Mogens, Vojens. 
Mogens valgt for de næste 4 år. 
 
11. Valg af 1. Års delegeret til service konferensen 
Kampvalg mellem Bente, Odense og Randi, Haderslev. Bente valgt for de næste 4 år.  
3 suppleanter til service konferencen. Randi , Haderslev som 1. suppleant, Jack, Fredericia 2. 
suppleant og Thomas, Fredericia, 3. suppleant.  
 
12. Dialog Cafe 
Carl M. opfordrer til at der arbejdes videre i regionen med cafeens inspirationsoplæg.  
Kaj C.: Vi bliver nødt til at prioritere alle de gode oplæg. Jeg har lavet en gruppering af ideerne, 
som vil blive sendt til debat i grupperne. 
 
13.Evt.  
Der blev sagt tak til afgående poster og velkommen til nye. Stor tak til Fåborg og Assens grupperne 
for god forplejning og lån af lokaler. 
 
Næste regionsmøde: Søndag den 2.juni 2013 i Padborggruppen.  Padborgvej 40 a Bov. 
 
Referent: Tove , Gråsten gruppen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


