AA Region Syd

Vojens 17-11-2018

Referat af regionsmøde den 11/11-2018
Østergade 2, 6600 Vejen
1. Velkomst ved værtsgruppen
Bjarne bød velkommen og læste formålserklæringen og Torontoerklæringen op
2. Valg af mødeleder.
Bjarne blev valgt til mødeleder
3. Godkendelse af sidste mødes referat
Der blev udtryk ønske om at antallet af fremmødte fremgår af mødereferatet. Det er taget
til efterretning. Mødereferat godkendt
4. Præsentationsrunde: Fortæl kort, hvem du er, og om der er nyt fra din hjemmegruppe.
Følgende var mødt frem :
Lone fra Odense, Leif fra AAbenrAA, Carl Marin fra Fanø, Trine fra Odense, Thomas fra
Tønder, Niller fra Haderslev, Marianne fra Grasten, Arne fra Kolding, Henning fra
Haderslev, Sune fra Kolding, Morten fra Tønder, Asger fra Odense, Lars fra Vojens, Ingrid
fra Kolding, Torben fra Gråsten ( kan ikke læse hvad jeg har skrevet ), Evan fra Kolding, Erik
fra Fredericia, Birgit fra Tønder, Inge Lise fra Ringe, Tom fra Vejen, Bjarne fra Vejen og Kaj.
22 fremmødte i alt.
5. Regionsrapporter
HSR/Regionen : Aflagt mundtligt af Morten. Tillykke til Sune med 40 års ædruelighed.
Sekretærposten er blevet ledig, men varetages foreløbig af Lars BJ indtil en ny er valgt. Der
mangler ligeledes en Kasserer, da Søren er roteret ud. Men den varetages af Søren indtil en
ny er valgt.
Økonomi : Morten aflagde rapport. Der står ca 41000 kr på kontoen nu. Der blev udtryk
ønske om at se de vanlige regneark. De var tilgængelige som pdf’ere og kommer på
hjemmesiden med referatet. Det blev gjort opmærksom på at det er AA’s penge som går
videre til AA Danmark og videre ud i verden til den lidende alkoholiker. Blandt andet Iran
og lande i Sydamerika har udtryk taknemmelighed over den støtte de har fået fra blandt
andet AA Danmark. Der er grupper i regionen som ikke bidrager til regionen. Skal man
finde ud af hvad der sker i disse grupper ? Der vides at nogle grupper sender direkte til AA
Danmark. Man opfordrer til at man sender til regionen i stedet.
Der blev besluttet at sende 20000 til AA Danmark
LIV : Mangler en LIV-repræsentant. Lars BJ står på sidelinien i forbindelse med AA
Danmarks nye hjemmeside.
Telefon- og E-mailudvalget : Intet afrapporteret
Webmaster : Hjemmesiden og maillister holdes løbende opdateret. Der eksperimenteres
med nyt udseende og søgemaskineoptimering. Der blev lavet en gennemgang af
hjemmesiden på smartboardet for at demonstrere opbygningen af siden. Der er pt 58
tilmeldte til maillisten og over 75 % af udsendte mails åbnes og læses.
Box 334 : Carl Martin kunne ikke dy sig at fortælle om Box 334. Synes det er blevet godt.
Man har drøftet hvad der skete da man sløjfede det gratis blad til grupperne. Man
genfremsætter nu et forslag om at sende det ud til grupperne igen så man har en ”analog”
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forbindelse igen til alle grupper, så man sikrer information og kommunikation. Vil de
delegerede tage det i betragtning. Er der alternativer ?
Ledige poster i regionen
Der mangler 4 delegerede, en kasserer, en LIV repræsentant, en sekretær. Der er kommet
to ansøgninger som delegerede.
Thomas fra Tønder stillede op som delegeret og blev valgt med 17 af 17 stemmer
Niller fra Haderslev stillede op som delegeret og blev valgt med 17 af 18 stemmer
De føres ind i strukturhåndbogen.
TEMA : Landsmøde 2019
Asger J holdt et inspirerende indlæg om hvad motiveringen for Landsmøde 2019. Hvordan
kan grupperepræsentanter videregive/sælge Landsmødet 2019. Hvordan får man en
fælleskabsfølelse for Landsmøde 2019. Det er jo netop AA’s erfaring at man kan intet
alene, men i fællesskab kan man alt, som AA’s trekant symboliserer : enhed, service og
helbredelse. Er en af siderne åbne så falder det fra hinanden. Når man træder ud af sig
selv, får man fællesskabsfølelsen. Man får det simpelthen bedre af at hjælpe andre. Det
bringer stressniveauet ned og vigtigst af alt man hjælper sig selv. Man får mulighed for at
møde gamle og nye bekendte. Og give budskabet videre og vist at der en løsning på
alkoholisme. Som grupperepræsentant kan man fortælle om Landsmødet 2019 og fortælle
om regionsmøder. Fortælle at man trives i det. Og det lidt forunderlige er at trin og
traditioner faktisk er i videnskabelig overenstemmelse med de resultater man har fundet
for hvordan hjernen fungere. Hvordan stifterne af AA kunne hitte ud af det i trediverne kan
man kun gætte sig til.
Morten : Servicegruppen for Landsmøde 2019 kommer til at mangle hænder og når det
bliver aktuelt meldes det ud. Mad og praktiske opgaver skal besættes. Der skal indhold til
Landsmødet. Hvordan koordineres møder Temaet er : Et uforandret budskab i en
foranderlig verden. Spørg hvem der kan hjælpe om det er uspecificeret arbejde eller
speak.
Hvor skal de næste regionsmøder holdes
Evan : Kolding
20-01-2019
Henning : Haderslev
05-05-2019
Carl Martin : Fanø
01-09-2019
Birgit : Tønder
10-11-2019
Evt
Lone spurgte ind til krimordningen. I hendes gruppe var der opbakning, men man var
nysgerrig efter hvordan det skulle fungere. Det kommer op på servicekonferencen og bliver
det vedtaget om man vil indgå i en krimordning kommer der selvfølgelig information om
hvordan og hvad der skal ske.
Henning spurgte til hvordan det er med referat af gruppesamvittigheden til møder. Nogle
gør, andre gør ikke. Gruppesamvittigheden afgør hvad det er det rigtige.

Værtsgruppen i Vejen blev takket for god og rigelig forplejning. Det var godt.
Mødet blev afsluttet med sindsrobønnen

