
Regionsmøde     

28. august 2016 (klokken 11:00 – 15:00)   

Sted: Huset, Østergade 2, 6600 Vejen 
  

Udarbejdet af: Regionsrådet Dato: 2016 08 29 

Referat af Regionsmøde  

1. Velkomst ved en repræsentant fra Værtsgruppen  
Bjarne indleder mødet ved at byde velkommen og læse formålserklæringen.  

2. Valg af ordstyrer – Morten R. foreslås. 
Morten vælges.  

3. Godkendelse af referat fra sidste møde.  
Der er ingen bemærkninger til referatet. Godkendt. 

4. Præsentationsrunde  
Deltagerne:  
Eia – Regionsformand; Morten – Næstformand Region; Søren – Kasserer Region;  Evan – GR 
Kolding Fredag; Lars – GR Kolding Søndag; Lars – GR Vojens Tirsdag; Kaj – GR Brenderup; 
Gert – Suppl. GR Tønder Mandag; John – Observatør Haderslev; Sune – Observatør Kolding; 
Hans – 2. HSR Suppl.; Gorm – Suppl. GR Kolding Torsdag; Henry – Suppl. GR Kolding 
Onsdag; Laila – Observatør/hjælper Vejen; Lene – Observatør/hjælper Vejen; Niels – 
Observatør/hjælper Vejen; Henning – GR Haderslev; Leif – GR Aabenraa; Uffe – GR 
Odense; Bjarne – GR Vejen.  
fortæller kort om deres hjemmegrupper, og hvordan det går. Flere grupper er vokset. 
 
Der er 14 stemmeberettigede til stede v. Regionsmødet. 

5. Mundtlige tilbagemeldinger fra udvalg m.v.   
o Region SYD:  

Formanden nedlægger alle poster, da hun har fået arbejde på Stien. Morten vil 
gerne overtage formandsposten, ønsker dog, at der bliver stemt om det, da han 
gerne vil have Regionens opbakning. 
Skriftlig afstemning: 13 stemmer for Morten og 1 blank. 
Morten er Regionens nye formand – Tillykke med det. 

o Økonomi, Søren B.  – Godkendelse af regnskab for 2015. 
Søren fremlægger årsregnskab 2015 med revisors påtegnelser: ”intet at 
bemærke”. Regnskabet godkendes.  
Regnskabet for 2016 – bevægelser siden sidst fremlægges. Regionen har lige nu et 
indestående på bank på kr. 27.056,70. Det besluttes at overføre kr. 20.000,- 
Hovedservicekontoret.  

o Informationsudvalget, ved Margrethe. 
Margrethe har meldt afbud til mødet. Der var i øvrigt intet nyt fra udvalget. 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o Telefon- og E-mail udvalget, ved Jens T.  
Jens deltager ikke i Regionsmødet. 

o Region Syds hjemmeside, ved Inger  
Inger kunne ikke komme til Regionsmødet. Eia opfordrer alle til at bruge 
hjemmesiden mere. 

Beslutningspunkter/valg til poster – Vi mangler kandidater 
6. Valg af repræsentant til Litteraturudvalget. 

Der er ingen kandidater. Der søges efter kandidater frem til næste Regionsmøde. 

7. Valg af Sekretær.  
Der er ingen kandidater. Der søges efter kandidater frem til næste Regionsmøde. 

Da Morten nu er blevet formand for regionen, søges der kandidat til næstformandsposten.  
Næstformanden vil naturligt blive 1. suppleant til Hovedservicerådet. 

Indkomne forslag/drøftelser  
8. Servicekonference 2017.  

På sidste Regionsmøde blev det besluttet at der skulle laves et forslag fra regionen 
omkring Box 334 – at den kun skal udkomme elektronisk, og at der skulle være forslag til 
Workshop omkring emnet: Hvad bruges hattepengene til? 
 
Der er en god debat om fordele og ulemper ved en elektronisk udgave.  
Forsamlingen enes om forslag til Servicekonferencen 2017. 

Tema til drøftelse  
”Hvad bruges hattepengene til? Og ”Kunne de bruges anderledes?”  
Inden drøftelsen er der indlæg fra enkelte grupper. 
 
Da dagens tema og forslaget til en Workshop på Servicekonferencen 2017 ligger tæt op af 
hinanden, lægges disse sammen. 

Der er erfaringsudveksling omkring hvad hattepengene bruges til. 
Der er grupper der ofte besøges af behandlingssteder, hvilke belaster deres økonomi meget. 

Der tages notater, og det besluttes at den nye og afgående formand laver det endelige 
forslag til Workshop.  
 

9. Eventuelt 
Forslag til kommende temaer på Regionsmøder: 
- Drøftelse af en mere digital tilgang i region syd, eksempelvis udsendelse af 
abonnementer til medlemmer, mobile pay, etc. Evan fra Kolding kommer med et oplæg 
omkring deres erfaringer med at indføre mobile pay til betaling af hattepenge. 
- Hvad betyder Anonymitetsprincippet i AA? Og hvordan håndteres det i det daglige? 
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Eia takker af. Det har været lærerigt, og hun håber på, at mange vil ønske at være med i 
servicearbejdet fremover. Det er ikke så svært som man tror, og der er hjælp at hente 
ved de mere erfarne. 
 
Tak til Vejen gruppen for service. God mad og fantastisk kage. 

Der afsluttes med Sindsrobønnen. 

Kommende regionsmøder: 
• 6. november 2016 – Sted: Fanø
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