
AA Region Syd                                        

 Vojens 03-09-2018

Referat af regionsmøde den 2. september på Fanø 

1. Velkomst ved formanden
2. Sune valgt tl mødeleder
3. Forrige referat godkendt
4. Præsentatonsrunde. Møder repræsenteret fra Esbjerg, Fredericia, Ringe, Brrenderup, 

Kolding, Odense, Gråsten, Nyborg, Haderslev, Aabenraa, Vojens, Fanø og Tønder
5. Regionsrapporter : 

HSR/regionen : holdt regionsrådsmøde d. 8/8-2018 hvor der blev beslutet at sende et brev
ud tl alle grupper i regionen for at gøre opmærksom på at der er en region og et 
regionsmøde d. 2/9-2018. Med hvilke opgaver og poster der skulle tages sig af. Regionen 
står i en situaton at der falder regionsrådsmedlemmer fra, der mangler delegerede, en 
kasserer, en LIV repræsentant. Ikke at det er truende, men det kan tl tder virke 
udfordrende. 
Økonomi : Der er ca 40000 i kassebeholdning. 
LIV : Ingen repræsentant. 
Telefon og emailudvalg : Ingen rapport modtaget. 
Webmaster : Hjemmesiden er opdateret, maillister er opretet tl nyhedsbreve, GDPR 
( persondatalovgining ) er opdateret med informatoner om hvordan vi bruger data og 
hvilke retgheder datagivere har. Ca 80 % af nyhedsbrevene bliver læst. Alt hvd der ligger 
af dokumenter ligger tlgængeligt på hjemmsiden.

6. Ændringer i strukturhånbogen godkendt, således at webmaster er en del af regionsrådet.
7. Valg : Følgende er valgt :

Arne ( kolding ) Delegeret valgt
Trine ( Odense) Delegeret valgt
Asger ( Odense ) Næstormand valgt
Asger ( Odense ) HSR-repræsentant valgt
Evan ( Kolding ) HSR-suppleant valgt

8. AA Regions Syd vil holde AA Landsmøde 2019. Styregruppen består af Sidsel, Asger, 
Marianne, Erik, Henning, Sune, Morten og Lars. Morten kalder ind tl møde.

9. Carl-Martn holdt et inspirerende og underfundigt speak om Fanø gruppens tlblivelse uden
hold i traditonerne og hans egen vej ind i Service på regions- og lands-plan. Hvordan noget
der ragede en en høstblomst, blev noget man holdt af.

10. Fra HSR er man ved at fnde ud af om krimordningen skal genoptages. Forespørg gerne ude
i grupperne om man er interesseret i en krimordning. Krimordningen kommer i brug hvis 
man har en behandlingsdom og man forpligtger sig tl at møde frem tl møder, og en 
mødeleder underskriver at man har været tl møde.

Der blev takket for et godt og givtgt regionsmøde her på Fanø, i pæne omgivelser og ikke mindst 
den gode forplejning.

Mkh
Lars BrJ, taknemlig ædru alkoholiker



Anmodning om at stille op til post i Region Syd

Undertegnede ønsker at stille op som:  Delegeret til servicekonference 2019

Serviceerfaring: Intergruppe Odense, AA vagttelefon, kontaktperson 

Kvalifikationer i forhold til dette arbejde: deltaget i AA service på lokalt plan, men 
endnu ikke i regionen, og servicekonference, valgt som grupperepræsentant for 
kvindemødet i Odense tirsdag kl. 17

Længde af kontinuerlig ædruelighed: 12 år

Navn Trine

Adresse 

Telefon:

E-mail:








