Referat af regionsmøde på Fanø
den 12. september 2021 kl. 11.00 til 15.00

1. Velkomst ved værtsgruppen.
Carl Martin bød velkommen og læste Formålserklæringen og Ansvarlighedserklæringen.
Carl Martin fortalte, at værtsgruppens TEMA skulle forgå i ”Dronningens fodspor” på museet,
hvorfor punkt 8 og 10 på dagsordenen byttede plads.
2. Valg af mødeleder.
Svend H. blev valgt til mødeleder.
3. Godkendelse af sidste mødes referat.
Tilføjelse til sidste mødes referat: Elly J. blev sat ind som konstitueret kasserer.
Med denne tilføjelse blev referatet godkendt.
4. Præsentationsrunde: Fortæl kort hvem du er, og om der er nyt fra din hjemmegruppe.
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Flere fortalte om, hvordan de gennemførte møder på alternativ vis,
indenfor lovens rammer, under hele coronanedlukningen.
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Carl Martin havde lagt en del BOX 334 frem, som alle kunne tage nogle stykker af
til at tage med til vores hjemmegrupper.
5. Regionsrapporter:
HSR/Regionen: Ingen rapport. Der mangler kontaktpersoner. Der er fastsat datoer for tilmelding og
indsendelse af forslag i forbindelse med Servicekonferencen, som fremover bliver i november.
Indsendelse af forslag og Workshopemner

1.

juni

Ansøgning om at blive indstillet til valg

1.

august

Endelig Dagsorden

1.

oktober

Regnskab og Budget på AA’s hjemmeside

1.

oktober

Tilmelding

1.

oktober

Dato for Servicekonferencen 2022

November

Økonomi: Ingen rapport. Der er problemer med at få oprettet en ny bankkonto. Regionen har godt
79.000 kr., som bliver deponeret hos Mogens B.A. i København, indtil regionen har fået egen
konto.
LIV: Ingen rapport. Der arbejdes på at etablere et udvalg i region Syd, og det undersøges, om der
kan sættes dansk tale på en engelsk film om sygdommen alkoholisme.
Svend H. kunne oplyse, at den film tidligere blev valgt fra på grund af en meget stor afgift.
Telefon- og E-mailudvalget: Region Syd mangler en repræsentant for Telefon-og E-mailudvalget.
Webmaster: Ingen rapport.
6. Forslag fra Vardegruppen vedr. Godkendelse af referat
Forslaget blev efter lang diskussion og mange løsningsforslag vedtaget med overvejende flertal.
7. Ledige poster i regionen
HSR-repræsentant suppleant
Kasserer
Telefon-og E-mailrepræsentant
Telefon-og E-mailrepræsentant suppleant
RIV-formand
LIV suppleant
Revisor
1 delegeret
Der er anmodninger til 2 poster, og der skal vælges kasserer og revisor.
Afstemningen foregik, som altid ved personvalg, skriftligt. Der var 15 stemmeberettigede.
Elly J. blev med alle 15 stemmer valgt til kasserer, og Niels P. blev valgt med alle 15 stemmer til
revisor.
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8. Næste regionsmøde.
Leif havde 3 regionsmødedatoer, som er placeret, så de ikke falder sammen med andre møder
indenfor service. Det kan ikke garanteres for det sidste møde:
7. november 2021 i Broager
23. januar 2022 i Aabenraa
15.maj 2022 i Tønder
9. Evt.
Niels P. undrede sig over, der ikke allerede havde været et punkt: Evaluering af SK. Det kommer
med som punkt med link til referat og beslutninger til næste regionsmøde.

10. Tema: Fanøgruppen står for dagens tema.
En rigtig fin tur til museet, hvor vi undervejs hørte om stormflodens strabadser, inden der blev lavet
diger.

Tak til værtsgruppen for god forplejning.
Vi afsluttede efter punkt 9 med Sindsrobønnen
Kh. Inger

PS: Her er link til tilmelding som kontaktperson
https://dkaa.dk/wp-content/uploads/2020/10/Blanket-Kontaktperson.pdf

