
Referat fra regionsmøde den 15/5 2022
kl. 11:00 til 15:00 i 

Medborgerhuset, Østergade 63, 6270 Tønder.

         Inden mødet begyndte orienterede Asger J. om, at næstformand og
         Hovedservicerådsmedlem, Leif J. var fratrådt. Der skal derfor vælges ny
         næstformand og nyt Hovedservicerådsmedlem.
         Derudover bad Asger J. om, at alle skulle huske at tale respektfuldt og kærligt til. 
         hinanden, og han mindede om, at alle gør deres bedste for at udfylde deres roller på
         de forskellige poster.

1. Velkomst ved værtsgruppen.  
Birgit B. bød velkommen og læste Formålserklæringen og 
Ansvarlighedserklæringen.

2. Valg af mødeleder.  
Lars B.J. blev valgt til mødeleder.

3. Præsentationsrunde  : Fortæl kort hvem du er, og om der er nyt i din hjemmegruppe.

Anni T. Grupperepræsentant, 1.års delegeret Ribe, tirsdag
Arne N. Grupperepræsentant, 3.års delegeret Ribe, lørdag
Asbjørn J. Observatør Aabenraa, onsdag
Asger J. Formand, HSR-repræsentant, International delegeret

Birgit B. Grupperepræsentant Tønder
Bo S. Grupperepræsentant Aabenraa, onsdag
Candra Observatør Kolding
Carl Martin C. Grupperepræsentant Fanø
Claus S.J. 1.års delegeret Broager
Elly J. Kasserer Tønder
Erik L. Grupperepræsentant Fredericia
Gert I. Observatør Tønder
Hans S. Observatør Vejle
Inger S.B. Sekretær, 4.års delegeret Gråsten
Lars B.J. Webmaster Skrydstrup
Michelle L. Grupperepræsentant Vojens
Nic K. Grupperepræsentant Oksbøl
Niels P. 2. års delegeret, Servicekonferenceudvalg, revisor Varde
Susanne L. Grupperepræsentant Aabenraa, fredag
Svend H. Grupperepræsentant, Servicehåndbogsarbejdsgruppe, 

Økonomiudvalget, Suppleant for internationalt 
delegerede

Varde

Torben I. Grupperepræsentant, 2.års delegeret Gråsten
Torben J. Grupperepræsentant, 1.års delegeret Broager



          Mange udtrykte stor tilfredshed med, at deltagelsen i AA-møderne var ved at være
          tilbage til standarden før corona.

4. Regionsrapporter.    
HSR/Regionen: Ingen rapport.
Økonomi: Kontoudtog fra perioden 01.12.2021 til 31.03.2022 blev delt rundt. Det 
blev besluttet, at beholde saldoen på kontoen, for at sikre betalingen til 
Servicekonferencen.
LIV: Ingen rapport.
Telefon- og E-mailudvalget: Ingen rapport
Webmaster: Ingen tilføjelser til rapporten.

5. Ledige poster i regionen  :
Der skulle vælges webmaster og Telefon- og E-mailudvalgsrepræsentant.
Der var 17 stemmeberettigede. Som altid ved personvalg var afstemningen skriftlig.
Torben I. blev med 17 stemmer valgt til webmaster, og Anni T. blev valgt med 17 
stemmer til Telefon- og E-mailudvalgsrepræsentant.

6. Forslag vedrørende ”Servicehåndbogen – Region Syd”, ”Forslag til ændringer i   
Regionens struktur” og ”Forslag til ændring af Anmodningsskema” ved 
håndbogsarbejdsgruppen.

           Niels P redegjorde for forslagene enkeltvis, hvorefter der blev foretaget
           afstemninger ved håndsoprækning om hvert forslag:

     6a: Forslag til ændringer i Servicehåndbogen:

1. 17 stemmer for, 0 stemme imod, 0 stemme hverken for eller imod 0
Forslaget er vedtaget

2. Udgifter i forbindelse med arbejdsmøder med videre.
17 stemmer for, 0 stemme imod, 0 stemme hverken for eller imod 0
Forslaget er vedtaget

3. Mødeindkaldelser
16 stemmer for, 1 stemme imod, 0 stemme hverken for eller imod 0
Forslaget er vedtaget

4. Forkortelser i tekster
17 stemmer for, 0 stemme imod, 0 stemme hverken for eller imod 0
Forslaget er vedtaget

      6b: Forslag til ændringer i Regionens struktur:

1. Vedrørende Formand
14 stemmer for, 1 stemme imod, 1 stemme hverken for eller imod - 1 fraværende
Forslaget er vedtaget

2. Punktet fjernes fra Næstformanden



13 stemmer for, 1 stemme imod, 1 stemme hverken for eller imod - 2 fraværende
Forslaget er vedtaget

3. Vedrørende Hovedservicerådsrepræsentanter
14 stemmer for, 1 stemme imod, 1 stemme hverken for eller imod -1 fraværende
Forslaget er vedtaget

4. Vedrørende suppleanter for repræsentanter i landsdækkende udvalg
a. Suppleanter fjernes fra Strukturhåndbogen

14 stemmer for, 1 stemme imod, 2 stemme hverken for eller imod
Forslaget er vedtaget

b. Regionsmødet
16 stemmer for, 1 stemme imod
Forslaget er vedtaget

5. Vedrørende rotation
Punktet 5b: Skal rotationsperioden på 4 år generelt ændres bortfalder.
16 stemmer for, 0 stemme imod -1 fraværende
Forslaget er vedtaget

     6c: Forslag til ændring på skemaet til Anmodning om post i Regionen:
Forslag om tilføjelse af tekst fra Servicehåndbogen.
Der var en debat om hvor meget og hvordan, der kan stilles krav til dem, der 
påtager sig serviceposter i AA.
8 stemmer for, 8 stemme imod -1 stemte hverken for eller imod
Forslaget er forkastet

Vedrørende strukturhåndbogen blev der opfordret til, at det fremgår af hver af 
funktionerne at deltage i Regionsmøderne.

7. Tema  : Svend H. brugte sin meget fine og overskuelige PowerPoint-præsentation til 
en grundig gennemgang af stukturen og forkortelser i AA i Danmark.

8. Eventuelt  : Næste regionsmøde blev fastlagt til 11.september 2022 kl. 11.00 til 
15.00. Nic K. undersøger om det kan afholdes i Oksbøl.

Lars B.J. takkede værtsgruppen for fin forplejning.

Vi afsluttede med Sindsrobønnen

           Inger S.B. - Sekretær i Region Syd


