Referat - Regionsmøde i Region Øst
”Kirkeladen”, Præstegade 14, 4400 Kalundborg
Lørdag den 15. november 2014, kl. 11.00 til 15.00
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Vel mødt ved formanden: Flemming åbnede mødet og oplæste Formålserklæringen
”Veje til enhed” læses - Blev oplæst af Marianne S, Kalundborg gruppen
Præsentationsrunde
Hasle: Lisa – Grupperepræsentant
Korsør: Flemming J. - Regionsformand
Nexø: Elisebeth – Grupperepræsentant
Roskilde: Jørgen B – HSR repr.
St. Merløse: Kisser - Grupperepræsentant
Roskilde: Marianne – Grupperepræsentant
St. Heddinge: Marianne H – Strukturudv.form.
Ringsted: Henrik C. – Erfaringsudvalgsformand
Haslev: Jonn – Kasserer
Ringsted: Stig - Næstformand
Køge: Marie - Grupperepræsentant
Nyråd.: Jørn L. – HSR repr.
Kalundborg: Marianne S – Boxudvalgsformand
Jyllinge: Mogens – IT udvalgsformand/Sekretær
Kalundborg: Karsten, Rasmus, Brian, Michael
Jyderup: Ruth – Informationsudvalgsformand
Valg af referent, ordstyrer og stemmetællere:
Referent – Mogens, ordstyrer – Henrik C, Stemmetællere – Lisa og Marie
Godkendt referat fra regionsmøde i Haslev 16.8.2014:
Godkendt
Godkendelse af ændringer til strukturplan:
Uenighed vedr. ordlyden mødepligt førte til, at der skal ændres til ”skal melde afbud” i stedet for.
Andre aftalte rettelser laves samtidigt. Strukturplanen rettes og tages op til endelig godkendelse
på næste regionsmøde.
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Lidt om AA-gruppen i værtsbyen:
Marianne S, Kalundborg fortalte lidt om grupperne i Kalundborg, samt om kirkeladen.
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Dagens tema: 5. Tradition:
Marianne, Roskilde indledte med at læse op fra ”Til daglig eftertanke” fra 23.10 og fra ”tolv Trin
og tolv traditioner vedr. 5. tradition.
Kisser, St. Merløse fortalte om, hvordan de havde arbejdet med det i St. Merløse gruppen.
Forslag vedhæftet referatet som bilag.
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Spise- og rygepause
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Rapport fra og nyt fra grupperne (grupperepræsentant)
Mogens, Jyllinge: Faldende 4-5 pers. – er nok niveauet – ”store bog”
Marianne Roskilde: Onsdagsgrp.: Alt er stadig ved det gamle. Er trådt fra som
grupperepræsentant
Kisser, St. Merløse: Mandagsgrp.: – god sommer med mange nye folk, men knap så mange i
efteråret ca. 6-8 pers.
Hilsen fra grp. I Ruds Vedby – her kommer en del fra Orelund
Marianne S, Kalundborg: Onsdagsgrp.: 6 – 8 pers. pr. gang. Kører efter et fast program. Mødetid
ændres fra kl. 20 til kl. 19 til januar, - men skal lige godkendes af menighedsrådet.
Juledag og nytårsdag flyttes mødetid til kl. 14, - hvis ikke det kan lade sig gøre i
kirkeladen, findes et andet lokale. Møderne aflyses ikke.
Ruth, Jyderup: Er efterhånden så mange (over 20 pr. gang), at lokalet er ved at være for lille. Der
kommer en del fra Orelund, samt et par stykker fra Jyderup statsfængsel.
Lisa, Hasle: Tirsdagsgrp: Fast antal på ca. 10-15 pers., der kommer ikke rigtig nogle nykommere.
Gruppen har haft et arrangement med Sune fra Kolding
Elisebeth, Nexø: Søndagsgrp.: Ny mødetid fra kl. 13.30 til 14.30. Mødeleder skifter fra gang til
gang. Der er ca. 6 pers. pr. gang.
Marie, Køge: Into Actiongrp: Inspireret af navision. Gruppen fungerer godt med ca. 10-15 pr.
gang. Vægt på sponsorarbejde og trin. Der holdes samvittighedsmøde hvert halve år.
Hver især har en servicepost. Gruppen har holdt 5 års fødselsdag og der arbejdes nu på
en påske komsammen.
Jonn, Haslev: Torsdagsgrp.: Kører stabilt men med faldende tilslutning ca. 7-10 pers. - sjældent
der er nye. Ingen problemer med serviceposter.
Søndagsgrp.: Gruppen har desværre været nødt til at lukke, fordi man ikke kunne
skaffe folk til serviceposterne.
Jørgen B., Roskilde: Tirsdagsgrp. Fast antal 6-8 pers. – som regel ”store bog”. 4 nykommere inden
for de sidste 3 uger, hvor 3 af dem lige er kommet ud fra Orelund.
Rapport fra / spørgsmål til Regionsrådet
Regionsformand – Flemming
* Landsmøde 2016 er aftalt med Kalundborg gymnasium.
Der skal nedsættes en arbejdsgruppe vedr. landsmødet
Ulla fra Rønne har meldt afbud.
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Vi udsender dagsorden og referat pr. post til grupperne
Vi skal have tilrettelagt møderne for 2015 på arbejdsmødet d. 1. december.
Hovedservicerådet ved Jørgen B og Jørn L.
Seneste HSR møde var d. 8.11.2014.
Nordsjælland har landsmødet i 2015, men hvor det afholdes er ikke besluttet endnu. Bl.a.
Hillerød er på tale.
Forslag om hurtigere godkendelse af HSR referater i lighed med regionens praksis blev
vedtaget.
Ulla M, Rønne blev optaget som formand for regionens TEU-udvalg.
Nyt – der er kommet et pkt. med tema på dagsordenen, hvor 2 medlemmer kommer med et
emne. Midtjyllands repr. fortalte om deres vej til service.
Orientering om økonomi og budget: Der er meget faldende hattepenge, der mangler
ca.240.000 kr., der skal ind i sidste kvartal, hvilket er umuligt. Der er et overskud efter 3.
kvartal på ca. 23.000 kr., men der forventes et underskud for hele året på ca. 8.000 kr.
Der er LIV møde i Århus d.d. 16.11.2014.(indkaldelse er udsendt via e-mail).
Der er valgt ny formand i Nordjylland – John C.
Nordsjælland mangler en HSR repræsentant.
På Servicekonferencen i år blev det besluttet, at der skal vælges en kasserer til hovedservice i
stedet for den nuværende forretningsfører. Men der er ingen kandidater endnu og der
opfordres til at søge eller finde emner.
Det er vedtaget at køreplanen for tidligere landsmøde skal sendes videre til den region, der
skal afholde det næstkommende landsmøde. Så man ikke skal starte forfra hver gang og man
tager erfaringerne med sig.
Der laves en dagsorden til seminaret vedr. HSR arbejdet der foregår i Strib til februar 2015.
Seminaret er for HSR medlemmer og især for nyvalgte HSR repræsentanter.
Helle Valentin har trukket sig helt ud af service, fro at få bedre tid til andre ting og det gælder
også hendes mand Peter.
AA´s hjemmeside har et pkt. vedr. ændringer af møder i perioden mellem jul og nytår, så husk
at melde ind her.
KRIM ordningen er opsagt af AA, fordi der ikke er nogen i Kriminalforsorgen der kender til den
og kriminalforsorgen ikke længere udleverer kort til den. Kriminalforsorgen kan selvfølgelig
altid vælge at indgå i en ny aftale med os. Det pudsige er, at KRIM ordningen rent faktisk
bruges. Der er eksempler på det både på Bornholm og andre steder.
Kassereren ved Jonn
Kassebeholdning 0 kr., Bankbeholdning pt. Ca. 33.000 kr. – men der er ikke indsendt til
hovedservice i år.
Kassereren skønner, hvad der skal sendes videre i forhold til beslutningen om, at have ca. 1 års
reserve i kassen.
I regionen er der også et stort fald i hattepengene. I år 2013 fik vi ca. 83.000 kr. ind – men i år
til dato er kun kommet ca. 62.000 – dvs. et fald på ca. 24 %.
Kørselsomkostningerne er steget fra 13.000 kr. i år 2013 til 17.000 kr. til dato og så mangler
der stadig afregning for dette regionsmøde samt, hvad der kommer inden nytår. Grunden er
bl.a.,. at det er dyrt at tage til regionsmøde på Bornholm. Der skal holdes øje med udviklingen.
Der er et stort fald i porto/kontorudgifterne – men det er fordi regionen ikke har sendt det ud
vi egentlig skulle, så portoudgiften forventes at komme op på normalt leje igen.
Der blev talt om Mobile pay/Swipp for at få flere til at give hattepenge, men det kan nok ikke
lade sig gøre til foreningskonti. Det skal undersøges.
Sekretær ved Mogens
Prøver at få samling på diverse e-mailadresser. Fremover bliver følgende fremsendt til
grupperne pr. post: Dagsorden og referat fra regionsmøderne. Der vil selvfølgelig være
omkostninger til papir, blæk, kuverter og porto i den forbindelse.
Informationsudvalg ved Ruth S.
Der kommer en del henvendelser, men heldigvis er der folk, der kan og vil tage opgaverne.
Oplever også lidt problemer med TEU´s kontaktperson liste.
Der er også en skole i Maribo, der har henvendt sig og også den opgave er der taget hånd om.
Seminaret i Århus den 16.11.2014 handler om at få samlet erfaring sammen fra andre vedr.
henvendelse til offentlige og private virksomheder.
LIV arbejder videre med det såkaldte lægekort, så det også bliver sendt ud til andre grupper i
sundhedssektoren. I øjeblikket kører et forsøg.
Telefonvagtudvalg ved Jørgen B. (Ulla har meldt afbud)
Der var møde d. 4.10. Der arbejdes videre med at undersøge vedr. chat funktion. Hvor meget
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bruges den andre steder, hvordan virker det mv. Det tages op til næste møde, hvorvidt vi skal
have den eller ej.
En liste over sponsorer (sponsorbank) bliver lagt i tlf. vagternes håndbog.
Der er igen åbent for tilmelding som telefonvagt, så hermed opfordring til dem som hat lyst.
Henvendelse kan ske til telefonvagten i AA service.
Pr. 6.9.2014 var der: 47 telefonvagter (29 i Vest), 54 kontorvagter og 4 e-mailvagter – i alt 105
personer.
Strukturudvalg ved Marianne H.
Der har været strukturudvalgsmøde – deraf ændringer i strukturplanen som tidligere
gennemgået. Strukturplanen tilrettes en gang mere og tages op til godkendelse på næste
regionsmøde.
Udvalg for IT og hjemmeside ved Mogens
Hjemmesiden kører fint, men vi mangler at holde et møde, hvor vi ser på forbedringer og evt.
ønsker. Der indkaldes, så vi forhåbentlig afholder inden nytår.
E-mailadresser vil blive diskuteret på næste AA – IT hovedudvalgsmøde.
Box udvalg ved Marianne S.
Det landsdækkende udvalg vil genoptage regionens side, så der opfordres til at komme med
indlæg. Ideerne kan sendes til Marianne, som også kan hjælpe med at sætte det sammen.
Erfaringsgruppe ved Henrik
Intet nyt

Valg af HSR repræsentant
Regionsformand Flemming J. blev valgt, hvilket betyder, at vi skal have valgt en ny
regionsformand på næste regionsmøde. Kandidat er Jørgen B, nuværende og fratrædende HSR
repræsentant.
Grunden til det, er at man ikke kan være Regionsrådsformand og HSR repræsentant samtidigt.
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Rapport fra Temadag ved Jørgen B.
Vedr. synlighed og interesse for service.
Vi havde besøg af Ib og Hans Jørgen som og fortalte om service og servicekonferencen
Vi brugte workshops fra servicekonferencen og følgende skal der arbejdes videre med:
- Spørg – prik til evt. kandidater til servicearbejde
- Følordninger
- Arrangementer, der fortæller om servicearbejde
- Kommunikation mv.
Det tages op på et arbejdsmøde, hvordan vi får det til at ske.
Svar på afholdelse af landsmøde i år 2016
Det er vedtaget, at Region Øst afholder landsmødet i 2016 i Kalundborg. Kalundborg gymnasium har givet
tilsagn om, at vi kan få lokalerne, men skal lige haves på skrift.
Landsmødet skal tages op på et arbejdsmøde, hvor der skal samles ideer og nedsættes et udvalg mm.
Næste Regionsmøde:
Afholdes i Roskilde, Jakobskirken, d. 21.2.2015 kl.11-15 – nærmere adresse kommer ud med dagsorden.
St. Merløse afholder det næste i maj måned
Eventuelt:
Intet

Næste arbejdsmøde: mandag d. 1. december 2014 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: Mogens
LIV repræsentant: Ruth

Tlf.: 5854 7694 eller 2060 1049
Tlf.: 2889 4584
Tlf.: 2148 4005
Tlf.: 2445 1413

mail: f.jensen@c.dk
mail: jkc.aversi@gmail.com
mail: aa.regeast.sekretaer@gmail.com
mail: er.vores@mail.dk

