
 

 

Internal - KMD A/S 

Referat af regionsmøde i Region Øst 

Lørdag den 15. august 20 i Hasle 
 

Afbud fra : Jonn, Erik, Anne, Pia 

 

1 . velkomst ved formanden – Jørgen B bød velkommen. 

2. veje til enhed læses af Peter Å 

3. Præsentationsrunde (se vedlagte liste) 

4. valg af referant , ordstyrer og stemmetællere – Joan C, Henrik C, Marianne 

S og Sune H 

5. bemærkninger til referatet – referatet godkendt 

6. lidt om grupperne i Hasle og på bornholm – Lisa R fortalte om de 2 grupper 

der er i Hasle 

7. tema : introduktion til temadag i okt : struktur i AA ved Sune H 

8. rapport fra grupperne ved grupperepræsentanterne:  

9. spise/ryge pause 

10. 10 min. Indlæg om SKAM i forhold til trinarbejde ved Peter Å ( se vedlagte 

bilag) 

11. rapporter fra regionsrådet:  

        Formanden: kontakt til AA vedr Corona – fungerende kasserer 

        Landsmøde : Sune H indtræder, Jørgen B udtræder af udvalget….. 

        Kasserer : budgettet for 2020 godkendt  

        Sekr.:  

        Liv :  ingen aktivitet pga Corona 

        TEU: stor udskiftning af emailvagten, der overvejes nyt teleselskab pga 

manglende service, næste møde 24. okt 

         Struktur: møde i okt udskydes pga SK20 er udskudt, Marianne S 

indkalder.  

          IT : AA-danmark har nedlagt udvalget, derfor nedlægges udvalget 

formentlig også i regionen. 

          Boks 334 : bladet består mest af oversatte tekster fra andre landet 

          Erfaring : intet nyt 
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          HSR : oplæsere af blå bog søges.. se referat på AA´shjemmeside under 

HSR 

12. valg : formand – Peter Å blev valgt  11 for og 1 blank  

                 Kasserer – Jørgen B blev valgt 12 for 

13. næste møde : 21. november 2020 i Jyderup 

14. evt.: 

 tanker/ideer : nyt møde for at fortælle om regionens arbejde, mail vedr 

hattepenge på mobilpay, kan man skrive ”guldkorn” ned ved et 

møde…..gruppesamvittigheden bestemmer…må man som pårørende deltage i 

et lukket møde?  

 

Arbejdsmøde 31/8-20 i Klostermarkskirken Ringsted kl 19-21 

SK20 møde 5/9-20 i Klostermarkskirken i Ringsted kl 10-16 

Temadag 17/10-20 i Klostermarkskirken i Ringsted kl 10-16 

 

 

Regionsråd navn  telefon  email 

Formand  Peter Å 50134208  paaside66@gmail.com

 formandregionost@gmail.com 

Næstformand Jonn C 28894584  jkc.aversi@gmail.com 

Kasserer  Jørgen B 23607229   

Sekretær  Joan C 28186960 

 j.e.christoffersen@gmail.com aa.regeast.sekretaer@gmail.com 

HSR repr  Lisa R 30534744 

HSR repr  Ilias P 22394958 

LiV repr.   Erik H 60590214 

Box 334  Jørn L 28147808 
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