Regionsmøde i Region Øst
Lørdag den 4. november 2017, kl. 11.00 til 15.00
Brænderigården, Algade 104, 1. sal, 4760 Vordingborg
Blå gang – Lokale 128

Referat
1. Vel mødt ved formanden, Jørgen B
2. ”Veje til enhed” læses - af Maria N
3. Præsentationsrunde.- afbud fra Jonn C og Ulla M og Tine L
Ejby:
Greve:
Hasle:
Haslev:
Kalundborg:
St.Heddinge:
Køge:

Anne M, Ilias P
Ernst
Lisa R
Adam D
Marianne s, Michael O,
Simon W
Marianne H
Bente R

Næstved:
Jens J
Præstø:
Michael F
Ringsted:
Joan C, Peter Å, Henrik C
Roskilde:
Jørgen B
Skovby:
Jørn L
Kolding:
Sune H
Vordingborg: Maria N, Mette J, Sv. O,
Lisbeth, Lars B, Tine

4. Valg af referent og ordstyrer.- Joan C og Henrik C
5. Bemærkninger til referat fra regionsmøde den 12. august 2017 i Dianalund
Ingen bemærkninger
Godkendt referat er tilgængeligt på hjemmesiden.
6.

Lidt om gruppen i Brænderigården, sub. grupperne i Vordingborg og opland.
Mette fortalte om hvordan gruppen startede i 92 - ikke rygergruppe/trin.

7.

Tema: International delegeret, Sune H - det første VSM - fandt sted i 69 - der deltog
14 lande- i 2017 deltog der folk fra 63 lande.- der deles erfaring, styrke og håb – men
der tages ingen beslutninger -.der er ca 200 mio AAére verden over. Hvad laver
Sune: Landsrapport, præsentation fra komite (i år om fordele ved sociale medier)
workshops - rapportering til HSR og ServiceKonferencen - deler erfaring ud til
regioner/lokale grupper i DK - Zone-service ( de europæiske lande (ESM) International Litteratur Fond.i 2016 (hjælp til oversættelse af litteratur til “fattige
lande”) - temaer : 12 trin, 12 traditioner, 12 koncepter - i 2018 afholdes VSM i
Sydafrika - sponsorskab (land til land-Polen). der er mulighed for at læse rapporter på
AA´s hjemmeside. 12.900 dollar i 2016 til litteraturfonden.

8.

Spise og rygepause

9.

Rapport fra og nyt fra grupperne (grupperepræsentant)
Jørgen B - roskilde tirs /tilgang af nye-flere er klar til service
Joan-ringsted søndag
Maria vordingborg mandag –

Simon-kalundborg /ny GRP –
Adam -Haslev/ gennemsnit 10, mange nykommere, god stemming –
Marianne S onsdagKalundborg /fremgang - 2 mødeledere, som selv aftaler
hvornår/hvordan, god stemmning –
Jens J næstved onsdag PP studiegruppe - nykommere( alle i trin)Lisa Hasle tirsdag / fremgang på serviceposter “Toronto” bliver læst op på mødet –
9.

Indlæg: Hvad kom der ud af Temamødet 7. oktober 2017?
Der var 10 deltagere, der blev delt op i tre grupper. Workshops fra SK2017 blev
gennemgået og der var enighed om at sende et forslag til SK2018 om at nedsætte
antallet af HSR-repr. fra to til een. Marianne S og Jørgen B sørger for formulering og
indsendelse.
Dagen afsluttedes med en dialog om kommende traditions-seminar.

10.

Rapport fra / spørgsmål til regionsrådet
•
Formanden ved Jørgen B - folkemødet på Møn /arbejdsmøde
august/sekretær arb./DATA ved pc.
•
Hovedservicerådet Peter Å og Ilias P -PÅ /arbejdsbeskrivelse til en
eventuel Ikke-alkoholiker /nye udvalg til HSR - Peter Å er kommet i LIV Ilias P er i TEU - økonomien er fornuftig i AA -bedt IT-udvalget om brug af
facebook / IP-1. møde-spændende
•
Kassereren ved Jørn L - se regnskab /nuværende samlet beh. 59.500
kr -regionen har i 2017 sendt 50.000 til AA-danmark regionens grupper
har desuden sendt 57.000 direkte til AA-danmark
•
Sekretæren ved Joan C - oplæring hos Jørgen B,
•
Informationsudvalg ved Marianne H - Folkemødet - gennemgang af ca
2000 skoleelever om fredagen - T-shirts med tekst - god respons
•
Telefon- og e-mailudvalg ved Ilias P - der mangler regionsrep. i
udvalget. - vi er overgået til nyt teleselskab/app arbejdede ikke sammen
med de gamle mobiler, teleselskabet betaler udgifter ved nye mobiler. Ny
formand Lisbeth L., der mangler kontorvagter.
•
Strukturudvalg ved Marianne S - intet nyt
•
IT-udvalg og hjemmeside ved Jonn C /mail vedr pc i regionen
•
Box-udvalg ved Joan C - send gerne indslag
•
Litteraturudvalg ved Michael F - møde den18. nov 17
•
Erfaringsgruppe ved Henrik C - intet nyt

11.

”Valg” af

Delegerede og suppleanter til Servicekonferencen Medlemmer til udvalg –
Adam D til SK18 /
Simon W til SK18

12.

Reg.møde

(24.) februar 2018, Skælskør (Tine L))
(5.) maj 2018, Bornholm, Rønne (Ulla M)) - husk samkørsel

13.

Eventuelt: afbud den 27. nov fra Marianne S., Maria N., Jørn L., Michael F.
Jens J tager kage med- Anne M sørger for mad - Joan/Peter kaffe/nøgler

Arbejdsmøde: Mandag den 27. november 2017 kl.19.00-21.00 i Klostermarkskirken,
Ringsted

