
Referat af regionsmøde i 

REGION SYD

i Broager den 7/11-2021 kl. 11.00 til 15.00

1. Velkomst ved værtsgruppen. 
Torben I. bød velkommen og læste Formålserklæringen og Ansvarlighedserklæringen.

      
2. Valg af mødeleder.

Svend H. blev valgt til mødeleder.

3. Godkendelse af sidste mødes referat.
Sidste mødes referat blev godkendt.

4. Præsentationsrunde: Fortæl kort, hvem du er, og om der er nyt fra din hjemmegruppe.

Asger J. Formand, HSR-repræsentant, International delegeret Odense
Leif J. Næstformand, HSR-repræsentant Aabenraa
Niels P. Observatør, 2. års delegeret, revisor, SK-U Varde
Inger S.B. 4. års delegeret, sekretær Gråsten
Arne N. 3. års delegeret, grupperepræsentant Ribe
Erik L. Grupperepræsentant Fredericia
Birgit B. Grupperepræsentant Tønder
Gert I. Observatør Tønder
Henning J. Observatør Tønder
Elly J. Kasserer Tønder
Torben J. Grupperepræsentant Broager
Torben I. Grupperepræsentant Gråsten
Michael J. Observatør Broager
Ann K. Observatør Broager
Dorte H. Grupperepræsentant Svendborg
Neller Grupperepræsentant Svendborg
Svend H. Grupperepræsentant, Servicehåndbogsarbejdsgruppen, 

Økonomiudvalget, Suppleant for Internationale Delegere-
de, Referent ved Hovedservicerådsmøder og Servicekonfe-
rencer

Varde

Asbjørn J. Grupperepræsentant Aabenraa
Susanne L. Observatør Aabenraa
Helle J. Grupperepræsentant Kolding
Inge Lise Grupperepræsentant Svendborg
Trine R. Grupperepræsentant, delegeret, SK-U Odense



5. Regionsrapporter:
       HSR/Regionen: Ingen rapport, men Leif meddelte, at der på det udvidede HSR-møde i  
        Middelfart, blev diskuteret sexchikane, mobning og stalking, som desværre også forekommer 
        inden for AA.  For en del var dette overraskende. Det førte til en længere debat, og første skridt 
        mod at ændre det, må netop være at få det frem i lyset og måske tage det op i gruppesamvit-
       tigheden.
        
        Svend H. meddelte, at på grund af mangel på folk til at overtage poster i udvalg, har  
        det været nødvendigt, at ”blødgøre” rotationsprincippet, således at udvalg ikke kommer til at 
        bestå udelukkende af nyindtrådte udvalgsmedlemmer.

          Økonomi:   Ingen rapport. Elly J. kunne meddele, at det trækker ud med at få oprettet en 
        bankkonto til Region Syd, men regionen har 80279,00 kr. deponeret hos Hovedkontoret. 
        Elly J.  beder om, at grupperne venter med at overføre hattepenge, til kontoen er oprettet.
        Svend H. meddelte, at priserne i Bogshoppen bliver ændret fra 01.01.2022.

   LIV:   Ingen rapport.

        Telefon- og E-mailudvalget: Repræsentant mangler.

 Webmaster: Ingen rapport.

6. Ledige poster i regionen: 
 1 delgeret.
 Telefon- og E-mailrepræsentant
  Der er modtaget 1 anmodningsskema, og der skal foretages valg af en delegeret.
  Da anmoderen ikke var til stede, blev det besluttet at skubbe valget til næste
  Regionsmøde.
               

7. Evaluering af Servicekonferencen 2021.
Niels P. fortalte begejstret om sin oplevelse ved at være delegeret til Servicekonferencen, og flere 
stemte i om dette arbejde, som man bliver godt forberedt til på et møde forud for konferencen.
Svend H. fulgte op med at fortælle om proceduren ved afstemningerne, som foregår efter komitearbejdet
på Servicekonferencen.

8. TEMA 
        Asger J holdt et oplæg om sin første tid med en sponsor, vigtigheden af en stærk gruppe-
        samvittighed og dermed stærk struktur og hans erfaring fra England, hvor man tager dette 
        meget seriøst.
        Alle deltagere på mødet fik et eksemplar af pamfletten "AA-gruppen. Hvor alting starter" 
        med hjem til brug for en diskussion og måske selvransagelse i hjemgruppen. I grupper læste
        vi forskellige afsnit, diskuterede det læste og afsluttede med en kort fremlæggelse fra hver 
        gruppe. 

9.  Evt.

Tak til Broagergruppen for fin forplejning.
Vi afsluttede med sindsrobønnen.

Kh. Inger, sekretær i Region Syd


