
Regionsmøde    
 

8. februar 2015 (klokken 11:00 – 15:00)  

Sted: Hunderupvej 45, 5000 Odense  

Udarbejdet af: Regionsrådet Dato: 2015 01 18   

 

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 

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 Telefon- og E-mail udvalget, ved Thomas  

o Region Syds hjemmeside, ved Kaj C. 

o Tilbagemelding fra AA 60 års fødselsdag ved repræsentant Fra arbejdsgruppen 

 

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

7. Valg af sekretær (ingen kandidater) 

8. Valg af webmaster (ingen kandidater) 

9. Valg af HSR repræsentant (ingen kandidater) 

Frokostpause kl.: 12.00 - 12.45 

Indkomne forslag/drøftelser  
10. Repræsentanter fra Region Midtjylland er inviteret til en dialog omkring følgende temaer: 

o Hvordan håndteres informationsarbejde 

o Hvad kan vi gøre for at tiltrække flere til service 

o Det optimale regionsmøde 

 

11. Eventuelt.  

 

Kommende regionsmøder 
o Søndag den 7. juni 2015 Esbjerg 

o Søndag den 6. september 2015 (Sted mangler) 

o Søndag den 22. november 2015 (Sted mangler) 

 

  



Region SYD Side 2 
 

Bilag 1: Kandidater til ledige poster som delegeret     

 

   Dato: 2014 11 02    

 

Vi har 1 ledig post 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: Niller (Haderslev) 

Service erfaring: Grupperepræsentant, torsdagsgruppen Haderslev. 
Kaffemand i samme, plus andre, når det kniber for dem. 
Mødeleder i forskellige grupper. 
Kontaktperson for AA`s telefonvagt.  
Henter og bringer folk til møder, også fra behandlingshjem. 
Bruger tid sammen med dem som har det svært, og ingen 
netværk har endnu. 

Kvalifikationer i forhold til post: Deltager i regionsmøder ellers ingen, men har lysten til, at kunne 
fortsætte det gode arbejde i AA service. 

Længde af kontinuerlig ædruelighed: 3 års ædruelighed. 

 

 

Navn: Morten R. (Tønder) 

Service erfaring: Jeg har påtaget mig alle de service opgaver jeg kender til   
forbindelse med AA’ budskab og min AA hjemmegruppe.  

Kvalifikationer i forhold til post: Jeg har et ønske om at holde mig ædru og hjælpe andre 
alkoholikere til at blive og bevare deres ædruelighed ved hjælp af 
AA programmet. 

Længde af kontinuerlig ædruelighed: 18 år. 

 

  

http://www.aa-syd.dk/?page_id=59
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Informationsudvalget ved Hans R. 

 

Igangværende 

aktiviteter 

Aktivitet Forventes afsluttet 

Ingen Liv-aktivitet siden sidste Regionsmøde.  
 

 
 
Planlægger at 

arbejde med 

Seminar for grupperepræsentanter i Kolding den 9. maj 2015. 

Møde i Landsdækkende Informationsudvalg den 21. februar d.å. 

 
 
 

Telefon og E-mail udvalget ved Thomas J. 
 

Igangværende 

aktiviteter 

Aktivitet Forventes afsluttet 

Ingen møder i TEU siden sidste regionsmøde – og ingen nye 
igangværende aktiviteter siden sidst.   Men det er vigtigt at gøre 
obs. på, at der stadig mangler telefonvagter, specielt mangler der 
vagter til tiderne mandag-torsdag kl. 12-15 og igen kl. 18-21 samt 
fredag kl. 12-18 på servicekontoret. Der kan også altid bruges 
flere kontaktpersoner. Interesserede kan kontakte tlf. 60 25 05 
00 eller tlf. 60 25 05 50 

 

 

 
 
Planlægger at 

arbejde med 

Endelig beslutning om evt. chatfunktion på AA’s hjemmeside tages på kommende møde i 

TEU. 

TEU er blevet bedt om drøfte/overveje fordele og ulemper ved at have færre timer åbent i 

kontorvagten – og i stedet udvide hjemmevagten. Drøftelse sker også på det kommende 

møde i TEU. 

Næste møde i TEU holdes 14. marts i Fredericia.  

 
 

 

Nyt fra Regionen og Hovedserviceråd 

 

For seneste nyt fra Hovedservicerådet henvises til http://dkaa.dk/aa-service/hovedserviceradet/, hvor såvel 

godkendte referater samt dagordener ligger tilgængelige. 

 

Med hensyn til Regionen, så mangler vi kandidater til sekretærposten, webmaster og HSR repræsentant. 

Kom frem og hør mere om disse poster, og deltag i det spændende service arbejde i regionen. 

Der står meget mere om posterne og i det hele taget om service på regionens hjemmeside (http://www.aa-

syd.dk) og i vores Håndbog for regionen (http://www.aa-syd.dk/wp-

content/uploads/2014/10/Regionshåndbog-SYD.pdf)  

 

AA Danmarks 60 års fødselsdag blev bl.a. holdt i Ribe. Der var en god tilslutning (mere om det på 

regionsmødet). 

http://dkaa.dk/aa-service/hovedserviceradet/
http://www.aa-syd.dk/
http://www.aa-syd.dk/
http://www.aa-syd.dk/wp-content/uploads/2014/10/Regionshåndbog-SYD.pdf
http://www.aa-syd.dk/wp-content/uploads/2014/10/Regionshåndbog-SYD.pdf

