
Referat - Regionsmøde i Region Øst 

”Sognegården”, Tåstrupvej 52, 4370 St. Merløse 

Lørdag den 9. maj 2015, kl. 11.00 til 15.00 

 

1 Vel mødt ved formanden: Flemming åbnede mødet og oplæste Formålserklæringen 
2 ”Veje til enhed” læses - Blev oplæst af Tine, St. Merløse  
3 Præsentationsrunde 

Ringsted: Henrik C. – Erfaringsudvalgsformand 
Ringsted: Stig – afgående Næstformand 
Ringsted: Joan C – Grupperepræsentant 
Ringsted: Peter – HSR repr. 
Haslev: Jonn – Kasserer 
St. Merløse: Tine – delegeret 
St. Merløse: Kisser - Grupperepræsentant 
St. Merløse: Hanne – observatør 
St. Merløse: Jan - Observatør 

St. Merløse: Mogens N - Observatør 
St. Heddinge: Marianne H – Strukturudv.form. 
Korsør: Flemming - Formand 
Roskilde: Jørgen B – Observatør 
Roskilde: Michael F - Grupperepræsentant 
Køge: Aage - Grupperepræsentant 
Køge: Søren - Speak 
Nyråd.: Jørn L. – HSR repr. 
Roskilde: Mogens – IT 
udvalgsformand/Sekretær 

4 Valg af referent, ordstyrer og stemmetællere:  
Referent – Mogens, ordstyrer – Henrik C, Stemmetællere – Marianne H. og Kisser  

 

5 Kommentarer til godkendt referat fra regionsmøde i Roskilde 21.02.2015: 
Ingen 

6 Lidt om AA-gruppen i værtsbyen: 

Hanne fortalte lidt om St. Merløse og gruppen også kendt som ”slikmødet” 

7 Dagens tema: Hvordan bringer vi budskabet videre: 
Søren fra Into-Action i Køge fortalte lidt om sig selv, at han har været med til at starte Into-action. 

Han fortalte også, hvordan han bringer budskabet videre og om de forskelle der kan være på 
holdningerne til AA´s program i de forskellige grupper. Efterfølgende var der en livlig debat og 
stor spørgelyst og der kom virkelig mange holdninger til udtryk. Alt i alt lover det godt for vores 
temadag d. 30. maj i Ringsted, hvor emnet netop er ”Hvordan bringer vi budskabet videre” 

8 Spise- og rygepause 

9 Rapport fra og nyt fra grupperne (grupperepræsentant) 
Jonn, Haslev: Torsdagsgrp.: Kører lidt op og ned – nogle gange 7 – 8 og andre gange op til ca. 18 

pers. Mødeform er traditionel med emner, trin, traditioner og speakermøder. Der har 
for nylig været lidt krise i gruppen og problem med udlejer. Alt på grund af 
misforståelser, som dog er rette op nu. 

Kisser, St. Merløse: Mandagsgrp.: – Fast skare. Møderne er Store bog, emne, traditioner og der er 
speak 1 gang om måneden. Der afholdes ”krukkemøder”, hvor der trækkes emner. 
Gruppen holder fast i programmet (trin osv.). Der er netop åbent en ny gruppe i 
Dianalund og første gang var der 9 pers. Mødet er sat på AA´s mødeliste. 

Joan C., Ringsted: Søndagsgrp: Ca. 10-18 pers. pr. gang med en god stabil kerne. Traditionelt 
med Emne, speak og Store bog.  

Jørgen B., Roskilde: Tirsdagsgrp. Opadgående ca. 5-12 pers. pr. gang. Som regel Store bog.  
                Statistik siger, at der på 52 møder (1 år) har været et gennemsnit på 7 pers og at  
                Hattepenge pr. pers. i gennemsnit udgør 9,98 kr., hvilket er faldende i forhold til 
                tidligere. Men efter at have gjort opmærksom på første kvartals dårlige regnskab,  
                så er beløbet steget til 22,00 kr. i hvert fald i en periode. Det kunne måske være 
                en idé til de andre grupperepræsentanter, om at tage det op en gang imellem. 
Åge, Into Action Køge: Ca. 20 – 22 pers. pr. Gang. Man mødes en time før mødet og spiser 
               sammen (ca. 30,00 kr/pers). og det giver en god anledning til at tale med bl.a.  
               nykommerne. Mødet er et decideret trin-møde med speak hver onsdag.  
               Krav til speaker er, at man har taget 5 trin, har en sponsor m.m.  
               Der er tre minutters taletid til hver som håndhæves af mødelederen og  
               det fungerer rigtig fint. 
Michael F., Roskilde: Lørdagsgrp. – fylder snart 4 år og var i starten ved at lukke et par gange, 
               men nu går den godt med ca. 15-20 pers. pr. gang og heraf flere udenbys. Speak en  
               gang om måneden ellers læses fra Store bog og deles ud fra det.  
               Kapellet er et dejligt rum, som man bør opleve. 

10 Rapport fra / spørgsmål til Regionsrådet 

 * 

 * 
Regionsformand – Flemming 
Afbud fra Marianne H. – Kalundborg, Ruth – Jyderup og Ulla, Bornholm. 
Flemming gjorde også opmærksom på det nye møde i Dianalund om torsdagen 
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 * 
Hovedservicerådet ved Jørn L. og Peter Å 
Jørn gav ordet en sidste gang til Jørgen B som er afgået.  
Jørgen B.: Fortalte om HSR mødet i marts, der blev afholdt i Århus (første gang uden for 
hovedkontoret). I Århus er der ganske udmærkede lokaler og transportudgiften er stort set den 
samme, så det kan man sagtens en gang imellem.  
Teamet på dette HSR møde var ”sponsorship”, hvor to af medlemmerne fortalte om deres 
erfaring med det. 
Rapport fra daglig ledelse – Bogshop startes op pr. 1. maj, så den er klar til brugerne. (er 
startet op virker, dog skal der ske nogle tilretninger) 
 Internationalt samarbejde: Sune sendes til York som observatør. Det anbefales at 
servicekonferencelederen sendes derover fremadrettet, så erfaringerne herfra kan bruges i 
Danmark.  
Henrik (sekretær for HSR) sendes til WSM sammen med Rune, da der skal 2 af sted. 
Beslutningen blev taget her i marts for der er ikke nogen kandidat til Servicekonferencen og 
dermed intet valg af ny. 
Struktur: I Strukturhåndbogen står, at udvalgsmøderne afholdes i Thorsgade, men det bør nok 
rettes til, for LIV holder møder over hele landet. 
TEU: Telia havde sat vores statistik ud af drift for at opnå bedre svartider på telefonen som 
ønsket. Statistikken er dog krævet tilbage igen og er nu igen klar. Svartiderne er blevet 
markant forbedret. 
Jørn L: HSR mødet d, 11. april 2015: Udvidet møde med deltagelse af udvalgsformænd, der er 
med til det sidste møde inden Servicekonferencen for at kommentere på rapporterne og på 
samarbejdet med HSR.  
Rapport fra daglig ledelse: Regnskabet for første kvartal er rigtig dårligt. Hovedårsagen er et 
meget vigende litteratursalg, som viser at især behandlingsstederne ikke køber som de plejer. 
Servicenyt er udsendt og ligger på hjemmesiden. 
HSR og udvalg: Kommunikationen mellem HSR og udvalgene går egentlig rigtig godt i og med, 
at hvert udvalg er tilknyttet en HSR repræsentant, så beslutningen om, at udvalgsformænd kun 
deltager i det sidste HSR møde inden Servicekonferencen er ok.  
Nordsjælland havde et forslag om at ”genbruge” tidligere delegerede til Servicekonferencen, 
men dette blev kraftigt nedstemt, for reglerne er, at man kun kan være delegeret i en periode 
(4 år) og så er det definitivt slut. Så man bare stille med færre delegerede. Der var også et 
ønske fra Nordsjælland om at bruge Facebook til at agitere for det kommende landsmøde. 
Dette blev også nedstemt. 
Litteraturudvalget søger nye medlemmer. 
AA Grønland holder ikke servicekonference i år 
Peter Å: Trådene fra HSR seminaret (hvordan giver vi det videre) samles op og der laves en 
rapport til HSR, som så beslutter hvilke tiltag man vil gøre brug af. 

 * 
Kassereren ved Jonn 
Der er i øjeblikket mange penge på kontoen, for bl.a. transportudgifterne til Servicekon-
ferencen er mindre end først antaget. Der sendes derfor ca. 20.000 kr. ind til AA-hovedservice i 
nær fremtid. Regnskabet blev aflagt på sidste regionsmøde. 
Der er kopieret flere antal af Strukturhåndbogen, man kan tage med sig hjem til sin egen 
gruppe og evt. fordele til andre grupper. Husk at skrive på listen, hvilke grupper man tager til. 

 * 
Sekretær ved Mogens 
Der bliver ikke længere sat synlige mailadresser på mails, der vedrører rundsendelse, af den 
årsag, at nogle mener, at anonymitetsprincippet derved brydes. Men fortrolighedslisten kan 
sendes ud til dem der er på den, hvis den ønskes, for her er alle enige om at den er fortrolig 
for de personer, der har sat sig på den. På den står de mailadresser, der kan være brug for at 
kende. 

 * 
Informationsudvalg ved Ruth S. – Afbud: 
Intet nyt 

  
* 

Telefonvagtudvalg ved Ulla - Afbud. 
Der vedhæftes bilag vedr. bl.a. TEU til dette referat. 

 
* 

Strukturudvalg ved Marianne H. 
Intet nyt 

  
* 

Udvalg for IT og hjemmeside ved Mogens 
IT-udvalg – region: Intet nyt, der skal snart holdes møde 
Hjemmesiden kører fint, men vi kunne godt ønske os, at grupperne brugte den meget mere 
aktivt. F.eks. fortælle om arrangementer el. lign. Eller også, hvis man bare har en god historie. 
 IT-udvalg – hovedservice:  
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Nyt møde d. 17.05.2015. 
Man har skaffet en ny, større og hurtigere server. Den er netop ved at blive idriftsat. Der er 
købt en ny og hurtigere PC til at håndtere bogsalget via hjemmesiden, fordi den gamle var for 
langsom. Emaillister, der kommer til at fungere på samme måde som ”til daglig eftertanke skal 
etableres, så man kan tilmelde sig f.eks., referater og lign, far HSR mv. 
Når fremgangsmåden er klar gives den videre til de regioner, der kan bruge det samme 
koncept (her bl.a. Region Øst). 

  
* 

Box udvalg ved Flemming. (for Marianne S.) 
Der er indsendt et lille indlæg til Box-bladet, men jeg mangler informationer om aktiviteter og andre 
engagementer i grupperne, så det er kun opremsning af tidligere afholdte og kommende 
arrangementer, jeg kan remse op samt give generelle oplysninger om Region Øst.  
Der opfordres til at komme med indlæg 

  

* 

Erfaringsgruppe ved Henrik 
Intet nyt    

11 Valg af Næstformand 

Jørgen B., Roskilde blev valgt. 
Valg af nye delegerede: 

Kisser, St. Merløse blev valgt 
Åge, Into- Action – Køge blev valgt 
Valg af to nye delegerede suppleanter: 

Ingen – skal så vælges til næste regionsmøde 
12 Oplevelse af Servicekonferencen fra en 4-års- og en 1-års delegeret 

Jonn C- 4 år: Har givet utroligt meget og især var det første år svært på grund af frygt, nervøsitet, men det 
var ikke så slemt, da der altid er opbakning og hjælp fra de ”ældre”. Her især en tak til Jørgen B. 
Alligevel var det ikke helt uden overvindelser fremadrettet, såsom valg til Servicekonferenceudvalget.  Og 
at man i egenskab af komiteformand skulle op og aflægge resultatet på talerstolen i plenum overfor hele 
forsamlingen. Men alt i alt en rigtig god oplevelse. 
Joan C – 1 år: Spændende, lærerigt og følte sig godt klædt på hjemmefra. Fik lyst til mere service. 

13 Eventuelt: 

Flemming: Tak til Stig for arbejdet som næstformand med en lille gave 
Kisser: Mobile pay op til næste regionsmøde. Jonn kommer med et oplæg 

Næste arbejdsmøde: Temadag – ”Hvordan bringer vi budskabet videre” lørdag d. 30. maj 2015 kl. 10.00-
16.00 i Klostermarkskirken, Ringsted 
 

Hattepenge kan indsættes på konto nummer: 1551 0001 472 674 (Danske Bank) 

Kontaktpersoner i regionen 

Formand: Flemming J  Tlf.: 5854 7694 eller 2060 1049      mail: f.jensen@c.dk 
Kasserer: Jonn C Tlf.: 2889 4584               mail: jkc.aversi@gmail.com 
Sekretær: Mogens  Tlf.: 2148 4005              mail: aa.regeast.sekretaer@gmail.com 

LIV repræsentant: Ruth Tlf.: 2445 1413          mail: er.vores@mail.dk 


