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Dagsorden 

1. Velkomst ved en repræsentant fra Værtsgruppen 

2. Valg af ordstyrer 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde 

4. Præsentationsrunde 

o Fortæl kort og præcist hvorfor du er her, om der sker nyt i din hjemmegruppe. 

o Se efter om du er korrekt registreret på fortrolighedslisten, og husk at sætte X. 

5. Rapporter (Kommentarer/tilføjelser til de udsendte rapporter)  

o Region SYD/Hovedservicerådet, ved Kaj C. (vedlagt) 

o Økonomi, Søren B.  

o Informationsudvalget, ved Hans R. (vedlagt) 

o Telefon- og E-mail udvalget, ved Thomas  

o Region Syds hjemmeside, ved Kaj C.  

6. Tilbagemelding fra Servicekonferencen 

 

Frokostpause kl.: 12.00 - 12.45 

 

Beslutningspunkter/valg til poster  
7. Valg af sekretær (vedlagt) 

8. Valg af webmaster (vedlagt) 

9. Valg af HSR repræsentant (vedlagt) 

10. Valg på kommende regionsmøde(r) 

Kaffepause 

Indkomne forslag/drøftelser  
11. Oplæg omkring fælles samarbejde med Region Midt omkring temadage (Hans R.) 

12. Forslag til SK2015 (Forslagene skal være klar til/laves på regionsmødet i september) 

13. Drøftelse af regionsmødets udformning (Eia) 

14. Eventuelt.  

 

Kommende regionsmøder 
o Søndag den 6. september 2015 Svendborg 

o Søndag den 22. november 2015 Tønder 

o Tid og sted (slut februar/start marts 2016)? 
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Rapporter fra udvalg   

 

   Dato: 2014 11 02    

 

Informationsudvalget 

 

Igangværende 

aktiviteter 

Aktivitet Forventes afsluttet 

Informationskortet til sundhedspersonale Ultimo 2015 

Håndbog om Information 2015/2016 

Hvis du arbejder professionelt med mennesker, der lider af 

alkoholisme. 

Færdig 

 

 
 

Planlægger at 

arbejde med 

Informationsudvalget foreslår, at vi forsøger om vi kan starte et samarbejde op med 

region midt, med henblik på at vi sammen kan lave nogle arrangementer i fællesskab. 

Samarbejdet sker med Liv repræsentanten for Midt 

 
 

Eventuelt Oversat norsk pjece, på dansk: Hvis du arbejder professionelt……, er færdigbehandlet 

og mangler kun blåstempling i HSR. 

Temadag den 9. maj. Arrangementet tiltrak 30 deltagere fra nær og fjern. Alt i alt en 

positiv oplevelse og mange spændende ideer. 

Et kort resumé er lagt på Regionens hjemmeside under Informationsudvalg. 

Hans R. 

 
 

Nyt fra Regionen og Hovedserviceråd 

Vi har afholdt en temadag: AA- Gruppen-hvor det hele starter. Rapport udsendt særskildt. 

 

Regnskab for 1. kvartal er netop udarbejdet og det viser et dårligere resultat end samme periode 

sidste år. Især er der en vigende tendens på litteratursalget. Der er ingen alarmklokker, der ringer, men 

udviklingen følges løbende. 

BOX bladet: Siderne med "Nyt fra Regionerne" kører godt. Der efterlyses billeder til bladet. 

Der arbejdes med en elektronisk udgave af bladet, men der er foreløbigt tale om et meget dyrt program, 

der skal bruges, så der går nogen tid, inden der foreligger mulighed for dette. 

Facebook diskussion: Henrik R oplyste, at det fremgår af tilmeldingerne til Facebook, at al materiale, der 

lægges op, er Facebooks ejendom, og kan sælges til "højstbydende". Derfor er der ingen mulighed for at 

opretholde anonymitet. I sin opbygning må Facebook derfor betragtes som offentligt medie. 

De resterende rapporter fremsendes når jeg har modtaget dem.  
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Kandidater til ledige poster   

 

   Dato: 2014 11 02    

 

Sekretær i regionen 

Navn:  Randi P. (Vojens) 

Service erfaring: Kaffemand i flere forskellige grupper 
Mødeleder i flere forskellige grupper 
Grupperepræsentant  
Delegeret til servicekonference 
Deltager i regionsmøder 

Kvalifikationer i forhold til post: Har været med til mange regionsmøder de seneste 4 år  
PC erfaring på brugerniveau 
Jeg vil gerne give mit bidrag til service i regionen 

Længde af kontinuerlig ædruelighed: 4 år 7 måneder i skrivende stund 

 

Webmaster/Hjemmesideansvarlig 

Navn: Inger S. (Gråsten) 

Service erfaring: Jeg har i flere omgange været mødeleder og kaffebrygger. Jeg 
har været og er grupperepræsentant, og jeg har deltaget i en 
del regionsmøder gennem de sidste godt 4 år. 
Jeg er med i det landsdækkende litteraturudvalg. 

Kvalifikationer i forhold til post: Udover almindeligt brugerkendskab har jeg pædagogisk IT-
kørekort. 
Jeg vil gerne sikre mig websidens beståen, og det jeg ikke kan, 
skal jeg nok få lært.  
Et systematisk og overskueligt arbejde er en form for service, 
jeg meget gerne vil tage mig af. 

Længde af kontinuerlig ædruelighed: 5 år 

 

Hovedserviceråds repræsentant 

Navn: Gorm T. (Kolding) 

Service erfaring: Kaffemand 
Mødeleder 
Gruppe repræsentant 
Telefonvagt 
Informationsarbejde i region syd og Intergruppe i Kolding 
Arrangør af temadage for region og Intergruppe 
Litteraturudvalget 
Samarbejde med Kolding kommune og andre intergrupper i 
region syd 
Sekretær for Intergruppen i Kolding 
Litteraturansvarlig Intergruppen 
Nordisk Delegeret 
Vedligeholdelse af post og telefonliste for Intergruppen 
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Kvalifikationer i forhold til post: Da jeg var erhvervsaktiv arbejdede jeg meget med uddannelse, 
samarbejde og rekruttering. Da jeg var ung havde jeg den 
opfattelse at jeg skulle det hele selv. Med tiden er jeg blevet 
klogere.  
Jeg har de sidste 3 år som Nordisk Delegeret været observatør på 
HSR møderne, og har derfor et rimeligt kendskab til arbejdet. 
Jeg har altid haft interesse for det organisatoriske og deltaget i 
mange former for bestyrelsesarbejde og samarbejde mellem 
offentlige og private virksomheder. 

Længde af kontinuerlig ædruelighed: 10 år 

Andet: Det er min intention at arbejde for AA, så længe som muligt. Jeg 
fik min ædruelighed ganske gratis, og det ”betaler" jeg gerne af 
på. 
Service arbejdet i AA gav mig en stor glæde og styrke i min 
ædruelighed. Ikke mindst gav AA arbejdet over landegrænserne 
en fantastisk inspiration. Intern og ekstern information om AA, 
hvem og hvor er vi, er for mig et væsentlig tema. 

 


