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Referat af Regionsmøde i region Øst :  Klostermarkskirken, Ahorns Alle 16, 4100 Ringsted 

Lørdag 14/8.21 kl 11-15 

Afbud fra Gina R, Marianne S, Adam, Jonn C,  

1. Vel mødt ved formanden Peter Å 

2. ”Veje til enhed” læses af Flemming Jensen 

3. Præsentationsrunde 

4. Valg af referent og ordstyrer – Joan C og Niels L 

5. Bemærkninger til godkendt referat fra regionsmøde 29/5-21. referatet blev godkendt 

6. Lidt om grupperne i Ringsted Peter Å og Niels L fortalte om grupperne i Ringsted, som alle er mere 

end 15 år gamle. Der er et mandagsmøde for nykommeren, onsdagsmøde med fokus på blå bog, 

søndagsmøde, der kører med trin, traditioner og speak og emne. Alle 3 møder er velbesøgte. 

7. Tema :TEU ved Lisbeth L., som fortalte om Telefon og Email-Uvalgets arbejde. Der er 

kontakttelefonen 70101224, som har åbent 8-24. Der er vagter på 4 timer ad gangen, som for det 

meste henviser til lokale kontaktpersoner. I Udvalget beskæftiger de sig mest med 

opkaldsstatestikker, hvordan personregisterdataloven håndteres, redigerer i håndbogen for TEU og 

laver et internt nyhedsbrev ”nyt om”.Når man starter får man en oplæringsvagt. Der findes 

ligeledes en Emailvagt, som består af 9 personer, der bestræber sig på at svare inden for 24 timer. 

8. Rapport/nyt fra grupperepræsentanterne 

9. Spise/rygepause 

10. Emne på mødet ved Peter Å/ servicekonference : hvordan opfører vi os ved møderne ?? hvad gør vi 

hvis nogen ikke vil følge spillereglerne for vores lokaler,,, der kom mange godt bud/forslag. 

Ring til Politiet, lukke mødet for den dag, flytte mødested, ringe til stedets pedel og spørg om 

hjælp, snakke med personen før og efter mødet… 

Flemming J fortalte om sin oplevelse på ServiceKonference 21 som stedfortræder. 

11. Rapport fra/spørgsmål til regionsrådet 

Formanden ved Peter Å : glæder mig til at se fremad mod mere normalitet. 

Landesmødeudvalg ved Ilias og  Flemming : sted – Benløse skole. Der skal findes en masse hjælp til 

det praktiske – kaffe, møder, forplejning, deko, speakere, rengøring, underholdning, 5x 

mødelokaler + 1 stort fælles…. 

Kassereren ved Jørgen B – regionen følger budgettet på fornuftig vis…vi sender 20.000 kr til AA-dk 

Sekretæren ved Joan C : intet nyt , tager et regionsmøde mere, hvor vi kan vælge en ny… 

Informationsudvalget (LIV) ved Erik H : der er Møns Folkemøde 20. og 21. august i Stege…Marianne 

vil gerne have forstærkning,,, ellers må regionen melde fra… 

Telefon og emailudvalget ved Simon W: det næste møde er i Okt21 
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Strukturudvalget ved Marianne S: Marianne arbejder på at få forslag til ændringer i håndbogen 

Hjemmeside og It udvalget ved Jonn C: intet nyt 

Box udvalget ved Gina R : intet nyt  

Erfaringsudvalget ved Marianne H: intet nyt 

HovedServiceRådet ved Ilias P og Lisa R 

12. Valg  - Ny sekretær (Joan C har siddet i 4 år) og delegerede og suppeleanter til ServiceKonference22  

Joan tager 3 mdr mere, da Jonn ikke kunne deltage i mødet. Flemming blev valgt til 1. års delegeret 

til ServiceKonferencen i 2022 

13. Næste regionsmøder : 6. nov 22 i Køge  (Boholtevej 85 b, 4600 Køge kl 11-15) 

Der er arbejdsmøde i Ringsted inden da, der kommer en indkaldelse fra formanden vedr. dette 

14. Evt. desværre er der ikke kommet adresse på hjemmesiden vedr dette regionsmøde, vi får rettet op 

på det…. 

 

 

Meld dig gerne til vedr. forplejning… til sekr. (28186960) eller formand Peter (50134208) 


