
Referat af Regionsmøde i Region Øst 

 

Lørdag den 5. maj 2018, kl. 11.00 til 15.00 

Zionskirken, Østergade 16, 3700 Rønne 

 

Husk gyldig billed-legitimation, hvis du rejser via Sverige, da der er paskontrol. 
afbud fra :Ilias P, Tine L, Marianne S, Simon W, Adam D, Jens J, Michael F, Lisa R 

 

Dagsorden 

 
1. Vel mødt ved formanden. 
2. ”Veje til enhed” læses af Peter S 
3. Præsentationsrunde. 

Ringsted:  Henrik C, Joan C, Peter Å   Fakse Jonn C 
Nyk.F. Jørn L   St.Heddinge Marianne H 
Herfølge Kirsten   Vordingborg Maria 
Roskilde Jørgen B   Christiansø Birgitte 
Rønne  Ulla M, Peter   Nexø Elisabeth, Keld 
Gudhjem Bjarne, Thorsten 

4. Valg af referent og ordstyrer - Joan C og Henrik C 
5. Bemærkninger til godkendt referat fra regionsmøde den 24. februar 2018 i 

Skælskør. Ingen kommentarer 
6. Lidt om grupperne i Rønne og på Bornholm ved Ulla M - Ulla fortalte om de 

forskellige grupper på Bornholm - AA er ca.30 år gammel på Bornholm. 
7. Tema: Økonomiudvalget v. Jørn L- Jørn berettede om udvalgets opgaver og 

hvordan de udføres og hvilke beføjelser det har. 
8. Spise og rygepause 
9. Rapport fra og nyt fra grupperne (grupperepræsentant)  

 Jonn C - Faxe  / stabil kerne,  
             - Næsted PP / en stabil kerne - studerer blå bog - intro møde 
 Joan C - Ringsted søndag / stabil kerne, der arbejdes med trin og blå bog  
 Maria N – Vordingborg mandag / trintanterne-sociale arrangementer 
 Jørgen B - Roskilde tirsdag /nykommere bliver mere aktive 
 Ulla M - Rønne / søndag, 4/6 faste medlemmer - mandag/tema - fredag/store bog 

Kirsten - Herfølge fredag /  gruppen er fyldt 25 år - blå bog - en god blanding af              
kærlighed og styrke i gruppen - mange nykommere - mere fokus på litteratur 
Elisabeth - Nexø  / skiftende mødeledere. 8 faste - oplæsning til møder af forskellige 
litteratur 

 

  
10. Indlæg: Synlighed v. Jonn C - 27 mio hits på google, pressen skal/kan bruges positivt - 

11.tradition - vi skal tiltrække ikke agitere. AA skal selv fortælle den gode historie (der står 
mange dårlige historier på nettet om AA) - info-møde for udenforstående.- plakatkampagne  

11.  
Rapport fra / spørgsmål til regionsrådet 

•  Formanden ved Jørgen B - SK18 møde -Traditionseminar - Database 
med AA-data - planlægning af regionsmøde - opdatering af udvalg på 
listerne - persondatalov  (arbejdsgruppe), at dette kommer med i 
strukturhåndbogen 



•  Kassereren ved Jørn L - regnskab 2017 -vedlagt ( hattepenge 71.662 
kr) 

status : vedlagt, udover regionens bidrag, er der sendt ca 50.000kr til 
AA direkte fra grupperne i Region Øst.  

• Sekretæren ved Joan C- deltaget i div møder - udsendt dagsorden pr 
mail/post 

•  Informationsudvalg ved Tine L udgår 
•  Telefon- og e-mailudvalg ved Ulla M - ny formand (Lisbeth L) søge om 

mulighed for udviklingsweekend med andre udvalg - stadig problemer 
med det nye system - næste møde 27.10.18( 0g 8.9.18-erfaringsudvalg) 

•  Strukturudvalg ved Marianne S - afbud 
•  IT-udvalg og hjemmeside ved Jonn C - det bliver nemmere at registrere, 

hvem der modtager mail i regionen - ny tjeneste = nyhedsbrev fra 
regionen kan tilmeldes 

   4 nye lister til udsendelse af information - hjemmesiden(der har ikke været 
møder endnu. mere opmærksomhed til regionens mobilpay  

•  Box-udvalg ved Joan C 
•  Litteraturudvalg ved Michael F- afbud 
•  Erfaringsgruppe ved Henrik C  
•  Hovedservicerådet Peter Å og Ilias P PÅ - der bliver landsmøde i Kbh i 

2018 
 servicekonference i april - ikke-alkoholiker søges stadig - TEU vil gerne 
samarbejde med andre udvalg -arkivar på hovedkontoret - KRIM-ordningen - 
deltagelse i Bornholms folkemøde - litteraur =kap.5 og koncepter er 
nyoversat - der er flere bøger igang - box 334 (forsiden) LIV arbejder på 
hjemmesiden -Sk18, Jasna fra Slovenien var ikke-alkoholiker. susanne 
forsætter som kons. formand. Ernst blev sekretær. regionens forslag blev 
ikke indstillet til vedtagelse. 

12. ”Valg” af  Delegerede og suppleanter til Servicekonferencen.- ingen opstillede 
  Medlemmer til udvalg. Alle udvalg mangler medlemmer. – ingen opstillede 

13. Evaluering af Traditions seminar. Peter Å - der var 15 deltagere, stor enighed om stor       
læring. 
14. 1.års- og 4.års-delegerets oplevelser af deltagelse i Servicekonferencen. – Joan C 
fortalte om sine oplevelser på servicekonferencen som sidste års delegeret. 
15. Regionsmøde 11. august 2018, St. Heddinge v/Marianne H      3. 
november 2018, Holbæk? 
16. Eventuelt   

 

Traditions-seminar lørdag den 12. maj kl. 10.00-16.00 i Klostermarkskirken, Ringsted 

Arbejdsmøde mandag den 28. maj 2018 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 Navn Telefon Email 

Formand Jørgen B. 2360 7229 formandregionoest@gmail.com 

Næstformand Lisa R. 3053 4744 lisarasm@hotmail.com 

Sekretær Joan C. 2818 6960 aa.regeast.sekretaer@gmail.com  

Kasserer Jørn L. 2814 7808 jev.larsen@dlgmail.dk 

HSR repræsentant Peter Å. 5013 4208 paaside66@gmail.com  

HSR repræsentant Ilias P. 2239 4958 iliasaawild@gmail.com  

mailto:aa.regeast.sekretaer@gmail.com
mailto:jev.larsen@dlgmail.dk
mailto:paaside66@gmail.com
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Indlæg til Boks334 og oplysninger om arrangementer i regionen sendes til 

LIV repræsentant:     Tine L. 4055 3125 som.larsen@gmail.com 

Box334:  Joan C. 2818 6960 j.e.christoffersen@gmail.com 
 


