Til AA-grupper i Region SYD. Til orientering på næste AA møde.
Kommunikationen til AA-grupperne foregår normalt elektronisk, men da vi ved, at nogle AA-grupper
ingen kontakt har til regionen og AA Danmark, har vi valgt at sende dette brev, for at fortælle hvad der rører
sig i AA Region SYD.
Næste regionsmøde er den 2. september 2018 og det afholdes på Fanø. Dagsorden er vedlagt dette brev.
Dette møde vil bære præg af, at der skal vælges:
5 medlemmer til ledige udvalgsposter:
1. Landsdækkende informationsudvalg
2. Kasserer i region SYD
3. Hovedservicerådsrepræsentant til Hovedservicerådet (HSR).
4. Suppleant for Hovedservicerådsrepræsentanten.
5. Næstformand i region SYD
6 delegerede til Servicekonferencen i 2019.
Kontakt Carl Martin på tlf. 2335 8354 hvis du er interesseret og vil vide mere om de enkelte poster.
Du kan også orientere dig på region SYD´s hjemmeside: https://www.aa-syd.dk.
På hjemmesiden kan du også tilmelde dig region SYD´s mailliste hvor nyhedsbreve, mødeindkaldelser m.m.
udsendes. Så kan du følge med i hvad der sker i de andre grupper og regionen. Du kan altid framelde dig
denne mailliste.
Hele AA´s struktur er afhængig af deltagelse og samvittighed i de enkelte grupper. Den måde hvorpå hver
af disse grupper varetager deres opgaver på, har en afsmittende effekt på hele AA.
Hver gruppe er lige så unik som et fingeraftryk, og måderne hvorpå vi bringer budskabet videre varierer,
ikke bare fra gruppe til gruppe, men også fra region til region. Jo bedre informerede medlemmer, des
stærkere og mere sammenhængende er gruppen – og des større er sikkerheden for, at AA´s hånd altid er til
stede, når nykommeren rækker ud efter hjælp.
Der er brug for, at der kommer flere til regionsmøderne end der plejer, og det må gerne begynde nu.
Vi vil appellere til, at så mange grupper som muligt – og helst alle naturligvis – sender en
grupperepræsentant til regionsmødet på Fanø den 2. august 2018. Færge afgår fra Esbjerg kl. 10.30 og i
behøver ikke tage bil med over, det tager ca. 7 min. at spadsere til mødelokalet. Alle AA-medlemmer kan
deltage, men det er grupperepræsentanten der har stemmeret.
Af praktiske hensyn, proviantering og bordopstilling, vil vi meget gerne have tilmelding med navn, gruppe
og antal senest søndag den 26. august 2018 til carl.martin@fanonet.dk
Vi glæder os til at se rigtig mange.
Kærlig hilsen
Regionsrådet i region SYD

Nyttige oplysninger:


RegionSYD´s Hjemmeside: https://www.aa-syd.dk.
Hattepenge til regionen: Reg.nr.: 1551, konto nr.: 0810576



AA Danmarks hjemmeside: https://dkaa.dk
Hattepenge direkte til AA Danmark: Reg.nr.: 4180, konto nr.: 8726000

 Indlæg til medlemsbladet BOX 334 sendes til/afleveres på:
Servicekontoret
Thorsgade 59, 3. tv.
2200 København N
eller e-mailes til:
box334@anonyme-alkoholikere.dk

