Regionsmøde i Region Øst
Sct. Jørgens kirke, Parkvej 101, 4700 Næstved
Lørdag den 16. november 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 Birgit
Præsentationsrunde
Nykøbing F.:
Allinge:
Næstved: Birgit, Hans, Majbritt
Faxe: Karsten
Skælskør: Mette
Hasle: Lisa
Nykøbing F.: Jørn
Haslev: Jonn
Tune: Ilias, Anne
Herfølge
Ringsted: Peter, Stig
Højby: John
Roskilde,
Jyderup:
Roskilde,
Jyllinge:
Rønne: Ulla
Kalundborg:
Store Merløse: Tina
Karise:
Store-Heddinge: Marianne H, Vibeke, Naja
Nakskov: Sven
Valg af referent og ordstyrer
Valgt blev: referent Vibeke fra Store-Heddinge, Ordstyrer Marianne fra Store Heddinge
Valg af stemmetællere ingen valgt
Godkendt referat fra regionsmøde i Korsør ingen kommentarer
Lidt om Næstved som by og AA-gruppen.
Rasmus fra lokalhistorisk arkiv fortalte om Næstveds udvikling.
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Dagens tema: Gennemgang af Tema-dag i oktober
Der forelå fyldigt referat af temadagen fra Klaus. Mundtlig gennemgang ved Stig. Der var taget
udgangspunkt i følgende workshops fra Servicekonferencen. 1. Hvordan stimulerer vi interessen
for at deltage i servicearbejdet? 2. Hvordan bliver man en god tjener/leder på alle niveauer i AA
Danmarks servicestruktur? 3. Hvordan gør vi AA mere synlig i lokalsamfundet?
Forslagene genfremsendes til SK2014. Endvidere fremsendes forslag om at at søge optagelse på
www.sundhed.dk
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Spise- og rygepause
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Rapport fra og nyt fra grupperne (grupperepræsentant)
Naja, Store Heddinge: 5-10 op til 15. Velfungerende gruppe. Et par nykommere er blevet. Store
Bog.
Ulla, Rønne: 5 faste, 10-15 op til 20 til hvert møde, Store Bog.
Jonn, Haslev: torsdagsgruppen i snit 15-16 stk. Det er vigtigt at komme 15-20 minutter før mødet,
der foregår meget ”god snak”. Gruppen vil begynde at spise sammen inden mødet
sidste torsdag i måneden. Søndagsgruppen, det er de samme personer, der kommer.
Lisa, Hasle 20-22 stk. Der kommer også narkomaner i gruppen, men det præciseres, at det er
alkoholisme, det drejer sig om
Ilias, Tune
gruppen er 3 år, der kommer mindst 20 pr. aften og ofte 30+. Møderne indledes
altid med oplæsning fra Store Bog. Hver 3. måned samvittighedsmøde (godt besøgt).
Der afholdes workshops p.t. med traditioner. Mange er involveret i service. Netværk
mellem møderne med forskellige aktiviteter. Der starter nyt møde torsdage kl.
18.30-19.30, studiegruppe i Store Bog. Første gang d. 5. december.
John, Højby: vinter 12-15 stk., om sommeren det dobbelte. Emnegruppe.
Majbritt,
Næstved: på det sidste 1-2-3 personer, ellers 5-7 stk. Det er svært at få speakere og
emner. Fælles økonomi med onsdagsgruppen.
Tine, St. Merløse: mødet vokser – nu 15-20 stk. der læses fra Store Bog eller trækkes emner fra et
glas.
Rapport fra / spørgsmål til Regionsrådet - Formanden ved Flemming J ikke til stede
Hovedservicerådet ved Jørgen B og Jørn
* Jørgen B. ikke tilstede.
Jørn L.
Der er nedsat en gruppe til at gennemarbejde oversættelsen af ”gode råd om
internetsikkerhed”
Regionerne opfordres til at finde kandidater til næste ServiceKonference. Der skal vælges
formand for HovedServiceRådet, Nordisk delegeret, Revisorsuppleant og suppleanter for de
internationale delegerede.
Kontoret overvejer at undlade at sende mødekalender ud med BOX334.
HovedServiceRådets medlemmer skal være mere synlige på landsmødet.
Der findes en drejebog for landsmødet, som overdrages til efterfølgeren. Der er ikke blevet
overdraget noget skriftligt fra Region Syd 2012. Region Storkøbenhavn efterlyste den ved

1

Regionsmøde i Region Øst
Sct. Jørgens kirke, Parkvej 101, 4700 Næstved
Lørdag den 16. november 2013, kl. 11.00 til 15.00

12
13

14
15

seneste landsmøde.
Der har været afholdt et seminar d. 5-6. oktober for alle HSR-medlemmer. Det var rigtig godt at
lære de øvrige medlemmer bedre at kende, så man lærer personerne og deres baggrund bedre
at kende. Det skaber bedre forståelse. Der skal være møde i december, som udelukkende
drejer sig om Servicekonferencen.
Jane P er konstitueret formand for TEU, efter Tom har trukket sig.
Der er ved at blive oplært 3 nye vagtkoordinatorer.
Helle V. har stillet forslag om en chatfunktion på AAs hjemmeside. Hun inviteres til næste TEUmøde..
Kassereren ved Jonn
* Kapitalbeholdning kr. 45.000 Vil sende kr. 40.000 til Hovedkontoret.
Marianne: det er en god idé altid at have til 1 års forbrug i regionen. Man kan sende ind flere
gange om året i stedet for 1.
Der er indbetalt kr. 16.000 direkte fra grupperne til hovedkontoret
* Sekretæren ved Stedfortræder Vibeke S - Intet
Informationsudvalg ved Ruth S ikke tilstede
* John har deltaget i sundhedsdage 2 steder. Har fået kontakt med Holbæk Sygehus, hvor AA har
fået 1 time fast hver onsdag. Der er lavet en turnusordning med 2 AAere hver gang. Der har
endnu ikke været nogle alkoholikere, men håber, det kommer.
Marianne H. har også været til infomøde for SOSU i Ringsted. God oplevelse.
Ilias: Tunegruppen laver også opsøgende arbejde, bl.a. på Sankt Hans.
Telefonvagtudvalg ved Peter Å.
* Der har været ERFA møde for vagterne, der var 21 og det var givtigt. Telefonvagter må ikke
henvise til konkrete behandlingshjem, kun til DCCA samt dele erfaring med egen behandling.
Der er en lukket Facebookgruppe for telefonvagter. Den er hemmelig
* Strukturudvalg ved Marianne H. - intet nyt
Udvalg for IT og hjemmeside ved Mogens - ikke tilstede
* Jonn: arbejder på en ny hjemmeside for regionen (håber måske færdig inden jul). Den bliver
mere brugervenlig. Den er samme type teknisk som AA Danmarks, så man kan trække på deres
ekspertise fra AA-Data. Det er vanskeligt, at finde fra AA Danmarks hjemmeside ud til
regionerne. gmail – der lægges op til at den droppes, der er for mange problemer
* Box udvalg ved Marianne S - ikke tilstede – intet nyt
* Erfaringsgruppe ved Henrik C - ikke tilstede. Marianne: intet nyt
Genfremsættelse: skal dagsorden og referat udsendes med brev? Eller er e-mail ok.
Punktet sættes på igen næste møde.
Næstved ønsker stadig at få referat på papir, da de ellers ikke får informationen..
Gennemgang af delegerede og suppleanter til Servicekonferencen 2014.
Delegerede er: Ulla (Rønne), Jonn (Haslev), Marianne (Kalundborg), Ruth (Jyllinge), Mogens
(Jyllinge), Lisa (Hasle), Ingelise (Allinge), Ilias (Tune) og Tine (St.Merløse).
Suppleanter: Klaus (Roskilde) og Hanne (St.Merløse)
Fejl på listen skal rettes
Eventuelt Næste regionsmøde holdes d. 22. februar 2014 i St. Merløse

Stig takkede Tunegruppen for husly og mad.

Mandag d. 2.decemberi 2013 kl. 19.00-21.00 arbejdsmøde i Klostermarkskirken, Ringsted
Lørdag 22. februar kl. 11-15 Regionsmøde i Store Merløse
Lørdag 22. marts kl. 10-16 først arbejdsmøde, derefter gennemgang af forslag til Servicekonference
Lørdag12. april kl. 10-16 Temadag 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
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