
Referat af regionsmøde i Region Syd
den 23/1 2022 kl. 11.00 til 15.00

i Aabenraa.

1. Velkomst ved værtsgruppen. 
Susanne L. bød velkommen og læste Formålserklæringen og Ansvarlighedserklæringen.

2. Valg af mødeleder.
Svend H. blev valgt til mødeleder. 

3. Godkendelse af sidste mødes referat.
Svend H. gjorde opmærksom på, at sidste mødes referat ikke mere skal godkendes på mødet, 
efter den nye procedure er sat i kraft, og at ændringer i referatet skal aftales mellem referent og 
mødeleder.
Den nye procedure skal skrives ind i Servicehåndbogen, og vi skal prøve at undgå forkortelser, 
så alle forstår, hvad der bliver talt og skrevet om. I den sammenhæng blev det aftalt, at Svend 
H. holder oplæg om Struktur og forkortelser ved næste regionsmødes TEMA den 15.maj 2022 i
Tønder.

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

Anne T. Observatør Oksbøl
Annette V. Grupperepræsentantstedfortræder Kolding
Anni T. 1.års delegeret Ribe tirsdag
Arne B.N. Grupperepræsentant, 2.års delegeret Ribe lørdag
Asger J. Formand, HSRrep, International delegeret 
Birgit B. Grupperepræsentant Tønder
Claus S. Observatør Broager
Elly J. Kasserer Tønder
Gert I. Observatør Tønder
Inger S.B. Sekretær, 4.års delegeret Gråsten
Lars B.J. Webmaster Skrydstrup
Leif J. Næstformand Aabenraa
Marianne U. Observatør
Michelle L. Grupperepræsentant Vojens
Nic K. Grupperepræsentant Oksbøl
Niels P. Revisor, Servicekonferenceudvalg, delegeret Varde
Susanne L. Grupperepræsentant Aabenraa
Svend H. Grupperepræsentant, flere udvalgsposter Varde
Torben I. Grupperepræsentant, delegeret Gråsten
Torben J. Grupperepræsentant Broager
Bo S. Observatør Aabenraa
Johnni K. Observatør Kolding
Erik L. Grupperepræsentant, 4.års delegeret Fredricia Vision for you
Michael N. Observatør Aabenraa
Mona H.N. Observatør Oksbøl
Jesper S LIVrepræsentant Esbjerg Den blå løsning



5. Regionsrapporter:
       Hovedserviceråd/
       Regionen: Tilføjelse til rapporten: Fremover inviteres repræsentanter for udvalgene med til 
                         Hovedservicerådsmøder. De har taleret ved vedkommende emner. 
                         Der blev nedsat en arbejdsgruppe til at gennemgå Håndbøgerne. Der skal eventuelt
                         ændres på tidsbegrænsede poster for at undgå sammenfald.
                        Arbejdsgruppen består af Svend H., Niels P., Anni T. og Inger S.B.                            
                      

Økonomi:  Stort bifald til Elly J. for den ihærdige kamp for 
                  at få oprettet en bankkonto til Region Syd. De godt 80.000,00 kr., som har været 
                  deponeret hos hovedkontoret, returneres ikke, men bliver på AA Danmarks konto.   
                  Elly J. havde regnskab med, som viste en saldo på godt 19.000,00 kr. Gruppernes
                  navne og deres indbetalinger af hattepenge, skal fremover figurere i regnskabet.
                  Elly J. er ved at få etableret Mobile Pay til Region Syd.

LIV:          Jesper S. Beklagede, at han ikke havde sendt rapport, og der var ellers ikke noget 
                  nyt.

       Telefon- og E-mailudvalget: Hovedservicerådet skal have besked om, Region Syds 
                          repræsentant er trådt ud, og vi skal søge efter en ny. 
                          Problemer med manglende svar fra Telefon- og E-mailudvalget tages op på 
                          næste Hovedservicerådsmøde.

Webmaster: Ingen nyheder, men Lars B.J. roterer ud til maj, så Region Syd har brug for en ny 
                    webmaster.

6. Ledige poster i regionen: 
               2 delgerede.
               Telefon- og E-mailrepræsentant
                Der er modtaget 2 anmodningsskemaer, og der skal foretages valg af 2 delegerede.
                Claus S. og Torben J. blev begge valgt af samtlige 17 stemmeberettigede ved skriftlig
                afstemning.
               

7. TEMA: Hvordan tager vi imod nye? Især nykommere i grupperne, men også nye i regions-
             arbejdet. Bruger vi for mange forkortelser, og er der for meget indforstået tale?
             Dette bragte mange både gode og dårlige erfaringer på bane. Der kom et forslag om at 
             lave en guide med forslag til, hvordan vi kan tage godt imod nykommere. I det hele 
             taget en livlig og engageret debat.

8.  Evt.     I forbindelse med punkt 5. blev der efterlyst en beskrivelse af posten til telefon-
             og E-mailudvalget. Svend H. gjorde rede for både vagters og udvalgets arbejde.

Aabenraa havde sørget for dejlig morgenmad, frokost, kaffe og kage. Tak!

Vi afsluttede med sindsrobønnen

Inger – sekretær i Region Syd


