Referat - Regionsmøde i Region Øst
”Kvarterhuset”, Motalavej 57B, 4220 Korsør
Lørdag den 4. maj 2013, kl. 11.00 til 15.00
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Vel mødt ved formanden: Flemming havde meldt afbud pga. sygdom. Hvervet blev overtaget af
næstformanden Stig, som bød velkommen.
”Veje til enhed” læses - Blev oplæst af Anders
Præsentationsrunde
Allinge: Ingelise
Hasle: Lisa
Nykøbing F.: Jørn
Haslev: Jonn
Tune: Anders
Herfølge: Kirsten
Ringsted: Peter, Henrik, Stig
Jyllinge: Mogens
Roskilde: Jørgen B
Kalundborg: Marianne S.
Rønne: Ulla
Jyderup: Ruth
Store-Heddinge: Marianne H, Vibeke, Jane
Karise: Bente R.
Valg af referent og ordstyrer
Valgt blev: Referent Vibeke fra Store-Heddinge, Ordstyrer Henrik fra Ringsted
Valg af stemmetællere
Valgt blev Jørn og Ulla
Godkendt referat fra regionsmøde i Store-Merløse
ingen kommentarer
Tema – lidt om Korsør som by og AA-gruppen. Punktet udgår
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Dagens tema: De tre arrangører af temadagen 6. april fortalte om dagen. Der havde været 21
deltagere, som havde arbejdet i 3 grupper. Der foreligger gode referater fra de 3 grupper. Det
blev drøftet, hvordan de gode ideer kan bruges i fremtiden.
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Spise- og rygepause
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Rapport fra og nyt fra grupperne (grupperepræsentant)
Mogens, Jyllinge: stabil 7-8 stk.
Anders, Tune: ca 25 hver gang, arbejder med traditionerne
Ulla, Rønne: 4-12 – en del nykommere
Ingelise, Allinge: 8-10-12 stk. stabilt over vinteren – venter snart turisterne og dermed nye indput.
Lisa, Hasle: 12-16 – har valgt ny kasserer – begyndt med traditionerne
Jonn, Haslev: begge grupper kører godt – fungerer fint med serviceposter – 10-12-14 pr. gang
Kirsten, Herfølge: mødedag fredag – skuldrene kommer ned efter en travl uge – 12- 20 pers.
Ruth, Jyderup: 15-20 stk, der kommer ofte fra Orelund
Marianne, Kalundborg: 15-20 stk. blandet nye og gamle – har haft speak af Al-Anon
Jørgen B., Roskilde: 8-12 – som regel ”store bog” - ny grupperep. (Claus)
Vibeke, Store Heddinge: begge grupper fungerer fint – torsdagsgruppen ved at gøre klar til
Stevnstræf.
Rapport fra / spørgsmål til Regionsrådet
Hovedservicerådet ved Jørgen B og Jørn
* Der har været afholdt HSR med alle de nyvalgte.
Henrik blev valgt til ny sekretær på servicekonferencen. Mogens udpeget til forretningsfører i
en prøveperiode.
Udvalgsformænd inviteres ikke til HSR-møderne, bortset fra 1 gang om året
Servicekonferencen: det blev vedtaget at ændre AA´s reservekapital fra 1½ års forbrug til 1 års
forbrug.
Hvordan bruger regionen bedst det materiale, der er kommet frem i workshops?
Kassereren ved Jonn
* Årsregnskab blev udleveret og gennemgået. Hattepengene er faldet med 17 % i forhold til
sidste år. Nogle sender et fast beløb til AA-Danmark i stedet for at lægge i hatten hver gang.
Kørsel er noget større det seneste år.
Sekretæren ved stedfortræder Vibeke S.
* Undskyldte den sene udsendelse af mødeindkaldelsen
Informationsudvalg Ruth S
* formanden for det landsdækkende udvalg er trådt tilbage af private årsager. Næste møde
flyttet til d. 8. juni. Udvalget vil prøve at lave et kort til sundhedsfaglige (i lighed med
lægekortet). Hvis nogen har interesse i det er de velkomne.
Jane har været til en sundhedsdag for Sosu-hjælpere.
Telefonvagtudvalg ved Peter Å.
* Listen over kontaktpersoner er opdateret. Alle kontaktes en gang årligt. Den er til brug for
telefonvagterne. Udvalget havde en stand på servicekonferencen, så interesserede kunne høre
om ordningen og evt. melde sig som kontaktperson eller telefonvagt.
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Strukturudvalg ved Marianne H.
* afventer referat fra servicekonferencen
Udvalg for IT og hjemmeside ved Mogens
* næste møde d. 12. maj. Tager de ting op, som kom frem på temadagen 6. april.
Ved at se på g.mail – bliver de brugt – er der andre, bedre løsninger?
* Box udvalg ved Marianne S
Hvordan får vi gjort box-bladet mere spændende? Regionerne har 2 sider til rådighed hver
gang.
Opfordring til alle om at sende sine oplevelser og tanker ind.
Erfaringsgruppe ved Henrik
* Gruppen synes ikke, at det er en god ide med en sponsorliste. Den skal opdateres for tit.
Den personlige kontakt er at foretrække. Den enkelte gruppe har ansvaret.
Genfremsættelse: skal dagsorden og referat udsendes med brev? Eller er e-mail ok.
Punktet udsættes, da IT udvalget er ved at undersøge gmail.
Servicekonferencen 2013. Erfaringer og indtryk fra de delegerede.
Ruth fortalte om sine indtryk som 1. års delegeret.
Vibeke fortalte om sine oplevelser som 4. års delegeret.

Valg af 5 delegerede og suppleanter til servicekonferencen 2014
De 3 tilstedeværende hidtidige suppleanter blev valgt
Mogens, Jyllinge
Ingelise, Allinge
Lisa, Hasle
Punktet skal med på næste regionsmøde.
De sidste skal være valgt senest februar 2014 på regionsmødet.
Eventuelt
Jane foreslår, at regionen laver et forslag til næste servicekonference: personvalg ikke må foregå ved
applaus, men ved skriftlig afstemning. Bedes sat på dagsorden til næste møde.
Det blev drøftet, om traditionerne bliver brudt, hvis vi bruger speakere fra andre fællesskaber.
Dette er foregået, men hvor hensynet til den lidende alkoholiker tilsidesætter alt andet planlagt.

Næste arbejdsmøde : mandag d. 10. juni 2013 kl. 19.00-21.00 i Klostermarkskirken, Ringsted

Hattepenge kan indsættes på konto nummer: 1551 0001 472 674 (Danske Bank)
Kontaktpersoner i regionen
Formand: Flemming J
Kasserer: Jonn C
Sekretær: Gert K
LIV repræsentant: Ruth

Tlf: 5854 7694 eller 2060 1049
Tlf: 2889 4584
Tlf: 5650 3282
Tlf: 2445 1413

mail: f.jensen@c.dk
mail: jkc.aversi@gmail.com
mail: gert.k@pc.dk
mail: er.vores@mail.dk

