
Regionsmøde    
 

23. november 2014 (klokken 11:00 – 15:00)  

Sted: Tønder Medborgerhus, Østergade 63, 6270 Tønder  

Udarbejdet af: Regionsrådet Dato: 2014 11 02   

 

AA Region SYD Side 1 
 

Dagsorden 

1. Velkomst ved en repræsentant fra Værtsgruppen 

2. Valg af ordstyrer/ mødeleder 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde 

o Er i Syderen som findes på AA Syds hjemmeside: http://www.aa-syd.dk 

4. Præsentationsrunde 

o Fortæl kort hvorfor du er her, om der sker nyt i din hjemmegruppe. 

o Se efter om du er korrekt registreret på fortrolighedslisten, og husk at sætte X. 

5. Rapporter (Kommentarer/tilføjelser til de udsendte rapporter)  

o Region SYD/Hovedservicerådet, ved Kaj C. 

o Økonomi, Søren B.  

o Informationsudvalget, ved Hans R. 

o Region Syds hjemmeside, ved Kaj C.  

o Telefon- og E-mail udvalget, ved Thomas  

 

Frokostpause kl.: 12.00 - 12.45 

 

Beslutningspunkter/valg til poster  
6. Kandidater til ledige poster som Delegeret (Se bilag 1) 

7. Valg af redaktør til SYD’eren (”Genopslag”) 

8. Kommunikation fra regionen (Se bilag 2) 

9. ”AA’s fødselsdag” i Regionen 

10. Forslag til Servicekonference 2015 (se bilag 3) 

 

Kaffepause senest kl. 14:00 
 

Indkomne forslag/drøftelser  
11. Tove (sekretær) roterer ud i februar (Læs om posten i Regionshåndbogen) 

12. ”Grupperepræsentantens rolle” seminar (Oplæg ved Hans R). 

13. Demonstration af AA-Syds nye hjemmeside (Kaj C) 

14. Eventuelt.  

 

Kommende regionsmøder 
o Søndag den 23. november 2014 Tønder 

o Søndag den 8. marts 2015, Odense 

o Søndag den 7. juni 2015 (Sted mangler) 

o Søndag den 6. september 2015 (Sted mangler) 

http://www.aa-syd.dk/


Region SYD Side 2 
 

 

Bilag 1: Kandidater til ledige poster som delegeret     

 

   Dato: 2014 11 02    

 

Vi har 3 ledige poster som delegeret til Servicekonferencen. Derudover ville det være rart med i hvert fald 2 

suppleanter, hvis der skulle komme frafald. 

Du kan læse mere om posten i regionens håndbog, som findes på hjemmesiden: http://www.aa-

syd.dk/?page_id=59   

 

Hvis du er interesseret i at blive delegeret, eller ønsker at vide mere, så mød op og få mere at vide. 

 

Følgende to kandidater stiller op som delegeret på regionsmødet i Tønder: 

 

Navn: Randi P. 

Service erfaring: Har været grupperepræsentant i 3 år. Har lavet kaffe og været 
mødeleder, af forskellig varighed, i forskellige grupper, i ca. 4 år. 
Deltaget i mange regionsmøder gennem 3 ½ år. 

Kvalifikationer i forhold til post: Følger med i regionsarbejde. Har været til servicekonference som 
suppleant.  

Længde af kontinuerlig ædruelighed: 4 år september 2014 

 

 

 

Navn: Gert I.  

Service erfaring: Gruppens kaffemand 
Gruppens kasserer 
Mødeleder gennem 10 år 
Kontaktperson vagttelefon 
Deltaget i regionsmøder 

Kvalifikationer i forhold til post: Da jeg har den fornødne tid og gerne vil deltage i servicearbejde. 

Længde af kontinuerlig ædruelighed: 11år 

 

  

http://www.aa-syd.dk/?page_id=59
http://www.aa-syd.dk/?page_id=59


Region SYD Side 3 
 

Bilag 2: Kommunikation fra regionen     

 

   Dato: 2014 11 02    

 

Forslag: Udsendelse af mødereferater: 
 
Inden for 3 uger efter regionsmødet udsendes mødereferatet elektronisk til 
mødedeltagere (dem der har krydset sig af på deltagerlisten) samt til gruppernes 
repræsentanter (navne/adresser i AA’s database). 
 

Begrundelse: Punktet blev diskuteret på sidste regionsmøde.  
Vi skal sikre at informationer om regionens arbejde kommer ud til alle grupper. Før 
blev referater udsendt i SYD’eren, men den mulighed er pt. ikke til stede. 
Derudover menes det vigtigt at mødereferater primært sendes til gruppernes 
repræsentanter.  

Antal stemmer for:  Imod:  Blanke:  

  
Konklusion: Forslag vedtaget/forkastet på Regionsmødet den: 
  
Bemærkninger:  

 

 

 

  



Region SYD Side 4 
 

Bilag 3: Forslag til Servicekonference 2015 

 

   Dato: 2014 11 02    

 

På sidste regionsmøde kom der et forslag til Servicekonferencen 2015 fra nogle AA’ere i Kolding. 

Forslaget fik beklagelig vis ikke en helt fair behandling, og blev forkastet, i den tro at det var et forslag til et 

specifikt udvalg. 

 

Vi (Regionsrådet) har derfor redigeret forslaget en anelse og indsendt det til Servicekonferencen 2015. 

Forslaget lyder: 

 

Forslag 

Vi foreslår at der fra 2015 udarbejdes et årligt informationsblad. 

 

Begrundelse: 

Det er vigtigt at vi fortæller offentlig heden hvem vi er, så den lidende alkoholiker ved, hvor man kan få 

hjælp.  

Bladet kunne ligge som informationsmateriale på sygehuse, hos frisøren og andre. Især på sygehuse og hos 

frisører er der stor gennemstrømning af mennesker. Der er ofte ventetider, nogle steder kan vente tiderne 

endda være særdeles lange.  

Alt der kan være med til at slå ventetiden ihjel  er velkommen. Hermed har vi chancen for at fortælle hvem 

vi er, og hvad vi kan. 

Det er vigtigt at bladet kan læses, således at læseren er anonym. Der må ikke være ydre kendetegn på 

bladet, så andre kan komme til at tænke at læseren selv er eller kender en alkoholiker. 

Vi forestiller os en indbydende forside og et indhold bestående af gode historier, hvor noget sagtens kan 

være genbrug. 

Derudover information om AAs syn på alkohol: Lad den første stå, den psykiske besættelse osv. 

 

Økonomi: 

Skal beregnes 

 

 


