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AA Region SYD Side 1 
 

Ad punkt 1: Velkomst ved en repræsentant fra Værtsgruppen 

Jens T. bød velkommen til Regionsmødet. 

 

Ad punkt 2: Valg af ordstyrer/ mødeleder 

Kasper valgt til ordstyrer. 

 

Ad punkt 3: Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referat blev godkendt. 

 

Ad punkt 4: Præsentationsrunde 

Fanø gruppen siger tak for et stort fremmøde til deres 15 års jubilæum.  

Værtsgruppen, ”Den blå løsning” er i vækst og modtager en del nykommere fra behandlingssteder”.  

Poul, vores kasserer roterer ud til næste regionsmøde. 

 

Ad punkt 5: Rapporter (Kommentarer/tilføjelser til de udsendte rapporter) 

 

Region Syd/HSR: Landsmøde 2014 bliver i Aalborg i uge 38.  
Nye AA pjecer er på vej og første eksemplarer blev vist og kunne tages med 
hjem til grupperne. Der kan rekvireres flere, efterhånden som de kommer i 
bogsalget. 

Økonomi Der er kommet færre hattepenge ind i 2013 end i 2012. Vi bør måske være 
mere opmærksomme på at fortælle nykommeren, hvad pengene bruges til.  
Det blev godkendt at sende 12.000 kr. (plus 3.200 kr. da vi kun stiller 8 til 
Servicekonferencen) til HSK.  
Yderligere oplysninger om regionens økonomi kan hentes på AA’s 
hjemmeside. 

LIv & RIv Der er lavet nyt design på pjecer til sundhedssektoren. Pjecerne kan være en 
hjælp i deres arbejde. Pjecer til offentlige institutioner kan også være med til 
at synliggøre vores servicearbejde. 

Regionens hjemmeside Aktiviteterne på hjemmesiden er stigende. 
Syderen Arbejdet er mest koncentreret op til udgivelsen af bladet, tre uger efter 

regionsmødet. Oplæg er stadig velkomne!! 
Telefon- og E-mail udv. Intet nyt. 

 

Ad punkt 6: Valg af regionsrepræsentant til Telefon og E-mail Udvalget 

Thomas/ Fredericia blev valgt. Tak til Thomas! 

 

Ad punkt 7: Valg af delegerede til servicekonferencen 2014 

De valgte blev: Margrethe fra Fanø, Kirsten fra Odense, Henrik fra Fredericia, og Søren fra Fredericia. 

Tillykke med valget! 

 

Ad punkt 8: Regionens håndbog  

”Regionshåndbog Syd” blev enstemmigt godkendt. 

 



Region SYD Side 2 
 

Ad punkt 9: Ny ”Tekst til nykommer” på hjemmesiden 

Udsat til næste regionsmøde. 

 

Ad punkt 10: Introduktion til ledige poster (Kasserer og Redaktør) 

Kasserer (Poul N.) og redaktør (Jens J.) introducerede de ledige poster. De besvarer gerne yderligere 

spørgsmål til posternes indhold. (Kontakt informationer andetsteds i SYD’eren). 

 

Ad punkt 11: Øget interesse for servicearbejde 

Der blev nedsat 4 grupper, som alle arbejdede med emnet ”At løfte i fælles flok” I plenum blev det 

besluttet at vores regionale informationsudvalg arbejder videre ud fra bl.a. de indkomne forslag og ideer. 

Der var flere der allerede under mødet meldte sig til at medvirke, og interesserede kan melde sig ved vores 

informationsudvalg (Hans R.). 

 

Ad punkt 12: Eventuelt og kommende møder 

Søndag den 15. juni 2014 i Fredericia 

Søndag den 14. september 2014 I Vojens 

Søndag den 23. november 2014 (Sted mangler) 

 

Tak til Esbjerg, for god forplejning og spændende lokaler. 

Referent: Tove - regionsekretær 

 

 


