Referat af Regionsmøde i region Øst i Roskilde lørdag d. 6.
maj 2017.
På grund af dobbeltbooking blev mødet flyttet fra Gråbrødre Kapel til Ting- og arresthuset.
1. Formand Jørgen B, Roskilde, bød velkommen, Jonn C, Fakse, læste formålserklæringen.
2. Veje til enhed blev læst af Maria, Vordingborg.

3. Præsentationsrunde:
Jørgen B, Formand Roskilde tirsdag
Ulla M, TEU-udv. Rønne fredag
Ilias P, Næstform.
Kisser Dianalund Jonn C
Maria N
Vordingborg mandag
Jørn L, Kasserer
Thorsten, Obs.
Tine L, Info.-udv.
Michael F, Litt.-udv. Præstø
Birgit, Litt.udv. under HSR

Joan C, Box334-udv. Ringsted søndag
Lisa R, Afg. delegeret Hasle tirsdag
Jens J
Næstved
Fakse søndag
Allan
Vordingborg
Peter Å, HSR-repr.
Bente R, Litteraturgrp.
Henrik C, Erfaringsgrp.
Ulrik, Roskilde, Obs.

Afbud fra Marianne S, Kalundborg, Ruth J, Jyderup, Marianne H, St. Heddinge
4. Valg af Referent : Joan C
Ordstyrer : Henrik C
Stemmetællere : Lisa R og Kisser (13 stemmeberettigede)
5. Det godkendte referat fra mødet i St. Merløse 25. februar 2017 blev taget til efterretning uden
bemærkninger.
6. Michael F fortalte om grupperne i Roskilde. Med et nyt møde om torsdagen i Ting- og arresthuset,
har vi faktisk et møde hver ugedag i Roskilde.
7. Birgit fra landsdækkende Litteraturudvalg under HSR gav en uddybende beretning om udvalgets
arbejde. Der er kommet en ny struktur i udvalget, således at der i dag er et udvalg af regionsvalgte
repræsentanter og arbejdsgrupper. Der arbejdes i øjeblikket med ”blå bog”. Der kommer danske
beretninger med i den nye udgave, som er planlagt at være færdig gennemgået i slut 2017. Dernæst
skal den så til færdiggodkendelse i USA. Der er lige nu kun 2 i ”udvalg øst”, som mødes hver 2-3 uge.
Nye opgaver er ”pass it on”, ”languge of the heart” og koncepterne.
8. Pause
9. Rapport fra grupperne :
Jørgen B fra Roskilde (tirsdag) – god stemning – stor spredning i ædruelighed
Ulla M fra Rønne (fredag) – store bog – stor spredning i ædruelighed
Lisa R fra Hasle (tirsdag) – en god stabil kerne( 15-17)
Jens J fra Næstved (onsdag) PP – stor spredning i ædruelighed

Kisser fra Dianalund (fredag)- 3nye kontaktpersoner fra gruppen, gruppen fejrer 2 års fødselsdag den
12. maj 17, gruppen deltager i grundlovsdagen.
Jonn C fra Faxe (søndag) – fast kerne(6-7) store bog.
Maria N fra Vordingborg (mandag) - store bog-gruppe, (10-12) stor ædruelighed, gruppen kan fejre
15 år i denne måned.
Allan fra de andre grupper fra Vordingborg – det er grupper med god stabil kerne, onsdagsgruppen
kan fejre 26 år i denne måned.
Michael F. fra Roskilde(Præstø) –
Joan C fra Ringsted (søndag) – god stabil kerne med god ædruelighed med stor spredning, blå bog,
mange laver trin.
10. Rapporter fra/spørgsmål til
Formanden v/Jørgen B fortalte om de opgaver, der har været – arbejdsmøde i marts, en temadag
”Nye i Service” med AA´s sekretær Henrik R og John fra Sygehusgruppen i Holbæk – et arbejdsmøde
omkring forberedelse til SK2017. – Har varetaget sekretærposten for Mogens J. – planlægger at
besøge så mange grupper som muligt i sin formandsperiode..
HSR v/ Peter Å og Jørn L
Jørn L er roteret ud af HSR – boxbladet bliver ikke længere udsendt gratis til grupperne
Peter fortalte om Servicekonferencen
Kasserer v/Jørn L – regionen har en fornuftig økonomi, orientering omkring problemer med at blive
godkendt som ny kasserer i banken.
Sekretæren v/Jørgen B – Vedrørende udsendelse pr. post har der har været en del opdatering
omkring møder, der er nedlagt og nye der er kommet til. Regionen har en pc+printer (7år gl og
befinder sig hos Jørgen B) som er beregnet til sekretærarbejde i regionen, den har dog ikke været i
brug længe. Regionsmødet anerkender at Jørgen B i samråd med bl.a. Jonn C (IT-udv.) vurderer dels
behovet for at have en PC og dels nuværende PC’s tilstand.
Informationsudvalg v/ Tine L – der er nu helt styr på Folkemødet på Bornholm (juni), der vil være
åbne møder i Allinge og nogle POP-UP events bl.a. med menneskebiblioteket. Der har været et møde
med IT-udvalget omkring hjemmesiden, som der arbejdes på at gøre mere enkel og visuel. 26. maj
17 er der møde i KBH med børne/socialminister grundet udsendelse af ”den blå bog” til udvalgte
folketingsmedlemmer. Der er et folkemøde på Møn i august.
Telefon- og Emailudvalg v/ Ulla – TEU skal have ny formand senest marts 18. Der mangler stadig
telefonvagter på kontoret i Thorsgade – og til chatfunktionen (som derfor ikke er kommet op at køre
endnu). TEU og LIV deltager i hinandens møder. AA skifter telefonselskab pr 1.6.17. grundet at vores
system ikke længere kan bruges.
Struktur-udvalg v. Mariannne S – intet møde afholldt (mail fra Marianne S).
IT-udvalg v/ Jonn – der er behov for/ønske om styrkelse af udvalget. Hjemmesiden har været nede,
men skulle være i gang igen. AA-data tilbyder at ”Hoste” regionens hjemmesiden – dette blev
godkendt/vedtaget af regionen (ensstemmigt). Jonn ønsker at indtræde i det landsdækkende ITudvlag og skal til ”samtale”. Jonn undersøger mulighederne for at kunne styre selve arbejdet vedr.
regionen fra egen pc i forhold til fortroligheden.
Boxudvalg v/Joan C – ServiceKonferencen 17 besluttede at grupperne ikke længere skal have bladet
gratis tilsendt, men kan abonnere på dette.
Litteraturudvalg v/Michael F – det bliver spændende at skulle supporte de lokale udvalg i deres
arb.-proces.
Erfaringsgruppe v/Henrik C – intet nyt

11. Beretning fra SK2017 – Maria N, 1.års delegeret og Ilias P, 4.års delegeret fortalte om deres
oplevelser på Servicekonferencen.
12. Valg
Ilias P blev enstemmigt (13 stemmer) valgt til HSR-repr. , og træder derfor af som næstformand.
Der var ikke kandidater til Delegerede/Suppleanter til Servicekonferencen.
13. Næste regionsmøde: 12. august 2017 i Dianalund
4. november 2017 i Vordingborg
Februar 2018 i Skælskør??
14. Eventuelt
Forslag om også at sammenfatte referatet i et lille stikordsreferat, som kan bruges ude i grupperne
ved en hurtig afrapportering af regionsmødet.
Forslag om på dagsordenen for Regionsmødet ”at flytte” HSR-repr. til sidst efter Erfaringsgruppen,
således at HSR-repr. ikke tager ordet ud af munden på udvalgene.

Arbejdsmøde: Mandag den 12. juni 2017 kl.19.00-21.00 i Klostermarkskirken, Ringsted
Hattepenge kan indsættes på konto nummer: 1551 0001 472 674 (Danske Bank)
Mobile Pay: 42 70 83 43 – angiv venligst gruppenavn ved indbetaling.
Regionsråd
Formand
Jørgen B
2360 7229
formandregionoest@gmail.com
Næstformand
Vakant
Sekretær
Vakant
aa.regeast.sekretaer@gmail.com
Kasserer
Jørn L
2814 7808
jev.larsen@dlgmail.dk
HSR repræsentant
Peter Å
5013 4208
paaside@hotmail.com
HSR repræsentant
Ilias P
2239 4958
iliasaawild@gmail.com
Indlæg til Boks334 og oplysninger om arrangementer i regionen sendes til:
Box334 repr.:
Joan C
2818 6960
j.c.christoffersen@gmail.com
Liv repræsentant:
Tine L
4055 3125
som.larsen@gmail.com

