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Status fra Regionen 

1. Velkomst ved en repræsentant fra Værtsgruppen 

Hans (Kolding) bød velkommen og læste AA’s formål. 

 

2. Valg af ordstyrer/ mødeleder 

Eja blev valgt til ordstyrer/mødeleder. 

 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet blev godkendt. 

  

4. Præsentationsrunde 

Torsdags gruppen i Haderslev har 20 års jubilæum, som bliver fejret med et åbent møde den 3/10 

fra kl. 19:30 til 21:00.  

Velkommen til Esbjerg grupperepræsentanter. Ny gruppe ”den blå løsning” lægger vægt på socialt 

samvær både før og efter mødet, med stor succes.  

Fanø: fantastisk sommer, med mange nationaliteter repræsenteret til møderne.  

Fredericia, ”Vision for you”, lægger stor vægt på nykommere og sponsor aftaler. 

 

5. Region SYD, ved Kaj C 

Intet nyt at berette. Er det sommerens gode vejr?  

a. Temadag om regionens håndbog ved Sune 

Indbydelse til temadag den 28/9 . emne: Regionens kommende ”håndbog”. Opfordring til 

at tilmelde sig dagen, senest 21/9. Invitation vil blive udsendt igen. 

 

6. Hovedservicerådet (HSR), ved Poul N.  

Næste HSR møde den 14/9. Dagsorden ligger på AA`s hjemmeside. Der arbejdes på temadage 

indeholdende koncepterne. 

 

7. Forventninger til Hovedserviceråds suppleanter, ved Carl Martin 

Det kan læses i service og struktur håndbogen, hvad der forventes af Hovedservicerådsmedlemmer 

og dermed også suppleanter. Det er en god ide at være grupperepræsentant og have deltaget i 

regionsmøder. Dagsorden og referater ligger på AA`s hjemmeside, og det er vigtigt at sætte sig 

grundigt ind i materialet for at kunne tage stilling til de enkelte punkter. 

 

8. Økonomi, ved Kasserer Poul N.  

Regionens regnskab gennemgået, og der blev besluttet at sende 15.000 kr. til 

Hovedservicekontoret. En opfordring til grupperne om flere hattepenge, da beløbene er dalene.  

 

9. Informationsudvalget, ved Hans R.  

Pjecer og ”lægekort” vil blive rettet til så de er mere brugervenlige.  

Kontaktpersonliste vil blive gennemgået og redigeret.  

Der er udfærdiget at skema, hvor man kan melde sig til der Regionale informationsudvalgs 
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”database”, se andetsteds i bladet. 

 

10. Region Syds hjemmesid, ved Webansvarlig Peter R.  

Webside er i vækst og et godt værktøj til informationer, men kræver at den hele tiden er opdateret. 

Peter undersøger mulighed for ”afløser” i forbindelse med ferieperioder etc.  

Det er vigtigt at ting der ønskes på hjemmesiden sendes til webmaster@aa-syd.dk  

 

11. SYD´eren, ved Redaktør Jens  

Afbud fra Jens. Deadline for indlæg til SYD’eren er 3 uger efter regionsmødet. Husk nu at få skrevet 

en lille historie og brug bladet til at dele erfaring, styrke og håb.  

 

12. Telefon- og E-mail udvalget, ved Mogens 

Afbud fra Mogens. Efterlyser lister med tlf. vagter og kontaktpersoner. 

  

13. Forberede valg af Revisor ved Tenna (valg i december) 

Der anbefales 3 års ædruelighed og kendskab til tal.  

Kassereren laver årsregnskabet som efterfølgende sendes til revisoren ved årets udgang.  

Revisoren reviderer regnskabet inden det fremlægges på regionsmødet. 

 

Beslutningspunkter/valg til poster  
14. Forslag: ”Etablering af regions-speakerbank” (Poul N.)  

Det udsendte forslag blev drøftet og godkendt.  

Antal stemmer: For 22, imod 0,  og 2 blanke. 

 

15. Forslag: ”Næstformand automatisk Hovedserviceråds suppleant for Formand” (Kaj C) 

Det udsendte forslag blev drøftet og godkendt. 

Antal stemmer: For 24, imod 0,  og 0 blanke. 

 

16. Valg af 2. Hovedserviceråds suppleant 

Henrik fra Fredericia blev valgt. 

 

17. Valg af suppleant til Telefon og E-mail Udvalget 

Ingen kandidater meldte sig. Punktet kommer med igen på næste møde. 

 

Indkomne forslag/drøftelser 

18. Status på Koordination og synliggørelse af aktiviteter i regionen (Hans R./Kaj C.) 

Er i gang med at lave database på aktuelle personer i forhold til forespørgsler fra institutioner, 

skoler m.m. Der vil blive oplyst om dette gennem ”Syderen”, og det regionale informationsudvalg 

(RIV) samler oplysningerne 

  

19. Forslag og Workshops til Servicekonference 2014  

Henry gennemgik tre forslag til kommende servicekonference 2014 (se forslagene andetsteds i 

SYD’eren). Regionen stemte ja til forslagene. 



AA Region SYD Side 3 
 

Forslag 1: Fornyelse af AA´ s informationsmateriale 

For 24, imod 0 og 0 blanke. 

Forslag 2: Pjecen "findes der en alkoholiker..."  betales af AA 

For 24, imod 0 og 0 blanke. 

Forslag 3: Kan vi gøre det bedre (læsbarhed af servicehåndbog og strukturhåndbog) 

For 23, imod 1 og 0 blanke. 

Regionsrådet sikrer at disse viderebehandles og rettes til i det skrevne, i samarbede med 

repræsentanter for forslagsstillerne. 

 

20. Eventuelt.  

Intet under dette punkt. 

 

Kommende regionsmøder 
o Søndag den 1. december, Svendborg 

o Søndag den 2. marts 2014, Esbjerg 

o Søndag den 15. juni (som forslag) 

 

Referent.: Tove, sekretær i regions rådet. 


