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Torsdag 18/2

10.00 – 11.45

Formanden åbner dagens møde

Et øjebliks stilhed og sindsrobøn efterfulgt med oplæsning af bare for i dag
Herefter er der en præsentations runde af deltagere.
Et ikke engelsktalende medlem, Claus DK, indleder om at være repræsentant.
Sam UK, deler erfaringer om EDM
Opdatering af kontaktlister og rammer for EDM.
Formand oplyser om procedurer og gennemgår materiale.
Referat fra sommer EDM godkendes.
Tidsplan er svævende og godkendes.
Dagsorden godkendes.

Styregruppen fremlægger rapport (SC)
Formand gennemgår hvilke emner og områder der er blevet fokuseret på.
Meget er nyt da der ikke er guidelines til virtuelle møder.
Der er redegjort for forløb og nedskrevet erfaringer og værktøjer til anvendelse
fremadrettet.
Formand deler om observationer og udfordringer.
13.00 – 13.15
13.15 – 14.00

Pause
Regional dialog

Iran spørger:
Om der er nogen der har erfaringer med/eller materiale til institutioner, eks. cd eller
lignende som kan sendes til dem?
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Polen svarer:
I Polen har de produceret en cd som de fremsender til blandt andet fængsler.

Frankrig spørger:
Har andre Regioner et opfølgningssystem/arkiveringssystem til emner som er blevet
stemt om/vedtaget tidligere?
Finland, Sverige og Danmark svarer:
De opbevarer afstemninger/beslutninger i dokumenter som altid kan åbnes og se hvad
der er vedtaget. RSK Danmark anvender beslutningslog i den forbindelse.
Frankrig spørger:
Vi har udfordringer med H&I og spørger til erfaringer med områder specielt i som
som søger opbakning?
Tyskland svarer:
I deres region kontakter man H&I som vejleder med at forholde sig til hvorledes
den pågældende situation.

Polen spørger:
Hvad gør andre Regioner eks. med en anonym donation, fra et ikke medlem?
World board medlem: Deler erfaring med en sådan donation der blev afvist af WB.
Tranzit Rusland spørger:
Der er bekymring om at private har beløb stående på egne konto og spørger til
erfaring?
Finland svarer:
Findland har en hovedkonto hvor beløb indsættes og tilbyder assistance uden for
mødet. UK tilbyder også at stå til rådighed.
Portugal spørger om en del ting:
Hvordan fordeler andre Regioner opgaver i oversættelses udvalg?
3

European Delegates Meeting
Virtuelt møde 18-21. februar 2021

Emner er omfattende hvor en del lande deler deres erfaring og der henvises til at
Dialogen fortsætter udenfor mødet
Egypten spørger om en del ting:
Deres spørgsmål sendes udenfor mødet.
Czecho-Slovak Region spørger:
Udfordringer med upassende opførsel ved møder. Har andre Regioner erfaringer
hermed?
Flere lande deler:
Der er flere regioner der deler om at det har været nødvendigt i enkelte tilfælde
at tilkalde politiet.
14.15 – 15.10.

15.10 – 17.00

Pause

Diskussions emner

Young Addicts har lavet en pamplet og en booklet med personlige historier
som er udfærdiget af lokal arbejdsgruppe under EDM.
NAWS har set og gennemlæst pamfletten. Der diskuteres om EDM skal godkende
og videregive pamfletten.
Der er indvendinger mod at pamfletten sendes til de Delegerede til
gennemlæsning/korrektur indenfor en periode på 90 dage. Afstemning mht.
godkendelse eller ej af pamfletten finder sted ved Sommer EDM 2021.
Der nedsættes en arbejdsgruppe til udarbejdelse af en Booklet med personlige
historier.
Enhver region der fremsender bud om afholdelse af ECCNA er afskåret fra
at deltage i afstemningen.
Der debatteres om emnet og der er enighed om at dette forslag kasseres.

17.10

Mødet afsluttes med sindsrobøn
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Fredag den 19/2

11.00 - 11.15

Formanden åbner dagens møde.

Der indledes med sindsrobøn og oplæsning af bare for i dag.
Opdatering af rammer for EDM – mødet.
Deltagere der ikke deltog i går, bliver budt velkommen.
RD Egypten spørger hvor meget tid der er sat af til diskussion af emner.
Der er den tid, der er mellem de øvrige punkter, og vi når at diskutere de
emner vi kan, øvrige punkter sendes til Delegerede på mail, til besvarelse
direkte til spørgsmåls stillere.
11.15 – 13.00

Fællesskabsudviklings Komité rapport

FD Formand John præsenterer punkter FD har arbejdet med de sidste 6
måneder. Kort rapport herom, har alle delegerede modtaget inden EDM. Starter
med at byde alle nye delegerede velkommen til EDM.
Hvad laver FD egentlig?
Information herom kan findes i OP (Orientation Pack)
Hvis man ønsker at være en del af FD, skal man udfylde en formel, med info,
der sendes til FD.
FD Webinars:
Der var en Webinar i januar 2021, det var en succes med mange deltagere.
ESL i Berlin 2021 er desværre aflyst pga. Covid-19 pandemien.
FD foreslår at næste ESL holdes i Berlin 2023, til næste cyklus, da ESL altid
holdes det modsatte år af WSC?
Hvis der er stemning for det, vil FD gerne holde et Virtuelt ESL?
TASK TEAM Moldova turen er sat på hold pga. Covid-19. Som det ser ud aktuelt,
ønsker Fællesskabet i Moldova ikke at holde TASK TEAM på Zoom.
Kontakten til RD i Moldova har været og er stadig god. RD Moldova får ordet og
fortæller lidt om den aktuelle situation vedrørende TASK Team i Moldova.
Task Team Rumænien består aktuelt af RD UK Sam og RD Sverige Thomas.
Der holdes møder i to byer, aktuelt er der 6 Online møder med ca 8-9 deltagere.
Der findes ikke litteratur i Fællesskabet. Der påtænkes at donere Litteratur på
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engelsk til det Rumænske Fællesskab.
EDM News.
Formålet er at dele erfaringer, info, workshops og lignende fra og indenfor EDM.
Dette for at effektivere og styrke kommunikationen.
Der blev oprettet en Workgroup i Zürich 2019 vedrørende EDM, som stadig
findes og er aktiv.
Arbejdsgruppen vedrørende Young addicts som blev oprettet I Ukraine 2017,
har lavet pamflet og samlet materiale til Booklet, som vi talte om i går.

Statistik:
Måske er det en god ide at lave undersøgelser og statistik på udfordringer vi står
overfor, når Covid-19 er ovre, f.eks. i forbindelse med afholdelse af møder. Vil
Online møder forsætter som hidtil? Hvad har Covid-19 betydet for den mentale
og psykiske tilstand for medlemmer i fællesskabet?
Hvad sker der omkring EDM Zonen:
Marokko og Tunesien arbejder i det små (uofficielt) rum, da det er uacceptabelt
at stå frem som Addict.
Jordan har et gryende fællesskab med 2 ugentlige møder og ca. 50 medlemmer.
Efter præsentationen er der sat tid af til spørgsmål til Komitéen.
Forslag fra FD vedrørende ESL (European Service Learning Days):
FD foreslår at næste ansigt til ansigt ESL holdes i Berlin 2023, i næste cyklus, da ESL altid
holdes det modsatte år af WSC?
De delegerede diskuterer og stiller spørgsmål herom.
Hvis der er stemning for det i EDM, vil FD gerne holde et Virtuelt ESL i 2021, i samme
weekend som det oprindelige ESL var planlagt?

13.00 - 13.15

Pause

13.15 - 14.45

Arbejdsgrupper (Workgroups)

Næstformand EDM Ketil præsenterer Arbejdsgrupper.
PR. Arbejdsgruppe. Patrick fremlægger.
Hvad har vi arbejdet med?
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Vi mødes den sidste tirsdag i måneden og mødes altid i 90 min ad gangen og deler vores
erfaringer med PR.
NAWS deltog den 20/10/20 og den 21/1/21.
Cocid-19 har været omdrejningspunktet for mange af vores møder.
PR - arbejdsgruppen foreslår at PR - gruppen bliver en fast Komité under EDM.
Fremadrettet:
PR - uge den første uge i juni måned
Fremadrettet arbejdes der videre med strategisk arbejde.
Herefter er der tid til spørgsmål fra de delegerede vedrørende præsentationen.
ZDA (Zonal Delegeret Alternate) introducere ZDA – Arbejdsgruppe
(EDM Motion making Guideline Workgroup).
Formålet med Arbejdsgruppen, der blev nedsat i Istanbul i 2020, var at udarbejde
retningslinjer ift fuld Zone deltagelse til WSC, for unseatede regioner.
De har taget udgangspunkt i GLSNA.
Fremadrettet vil de gerne lave en undersøgelse og samle erfaringer og info.

Colum stiller et opklarende spørgsmål vedrørende Zonal delegates formål.
Patricia fortæller lidt om den ”sovende” arbejdsgruppe vedrørende retningslinjer for
arbejdsgrupper i EDM generelt. I EDM har vi stadig ingen retningslinjer for
arbejdsgrupper, derfor er det vigtigt på sigt, at vi udarbejder sådanne. Alle
interesserede kan deltage og melde sig
til denne arbejdsgruppe, da der aktuelt kun er RD Portugal og AD Portugal Pedro i
denne.
Ketil fortæller at der er en arbejdsgruppe i EDM vedrørende NA – midler i NA, som ikke
har præsenteret et oplag med deres arbejde.
Patrick præsenterer forslaget fra PR - arbejdsgruppen:
At skabe en fast Komité i EDM med Formand og næstformand, vi har opbakning fra
NAWS, som har været vores (PR Sponsor) længe. De har delt erfaringer og materiale med
os omkring PR. Arbejdsgruppen har fungeret/arbejdet siden 2015, og vi mener at PR arbejdsgruppen vil være stærkere og mere effektiv i EDM som fast Komité.
For at stille op til Formand og næstformand i PR. Komitéen, kræves der bl.a.:
Minimum 5 års cleantime, minimum 2 års erfaring i EDM og minimum 2 års PR - erfaring i
ens område eller region, erfaring med at lave workshops osv.
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Der fremlægges et budget for hvad det vil koste EDM på årsbasis og indenfor en 2 års
cyklus, for en PR - komité med kun en formand og/eller formand og næstformand,
deltagende ved EDM møder og ECCNA.
Efter præsentationen er der tid til spørgsmål fra de delegerede.

14.50 - 15.35

Pause

15.35 - 17.00

Diskussions emner

Opfølgning på forslag fra PR – arbejdsgruppe.
Efter diskussionen, er der en meningsmåling omkring forslaget.
Der er ingen der stemmer imod forslaget.
Forslaget vedtages enstemmigt, at PR fremadrettet bliver en fast
Komité under EDM fremadrettet
indbefatter budgettet for deltagelse af både formand og
næstformand til Vinter EDM og ECCNA i en fuld cyklus á 2 år
Opfølgning på arbejdsgruppe som ZDA præsenterede tidligere
(EDM Motion making Guidelines making Guidelines Workgroup).
Formål: At udarbejde retningslinjer ift. fuld Zone deltagelse til WSC, for
unseatede regioner.
Foreslår at tjekke op med gamle delegerede i gruppen og vil gerne have nye delegerede
i arbejdsgruppen.
Fremadrettet vil de gerne lave en undersøgelse og samle erfaringer og info.
Foreslår at holde en arbejdsgruppe til Sommer EDM i Kiev.
Pga. ekstra tid i forhold til dagsordenen, fortsætter vi med EDM
Diskussionsemner:
Irland foreslår ændring af formulering retningslinjer om SC - rapport

17.00 – 17.20

Afslutning

Mødet lukkes med sindsrobøn
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Lørdag den 20/2
11.00 – 11.15

Formanden åbner dagens møde

Der indledes med sindsrobøn og oplæsning af bare for i dag, Atro fra
Opsummering af rammer for EDM – mødet

11.15 – 12.15

Finland.

Zonal Delegeret Rapport

Zonal delegeret og suppleant gennemgår økonomiske udfordringer i forhold til salg af
litteratur og anbefaler at vi for en snak om udbredelse af dette.
Der har været møde om hvordan man samler informationer fra ikke seated lande
og omvendt informere disse og opbygge en kultur.
Mathew beretter om der har været afholdt møde 1 gang månedligt med god effekt.
Man er i øjeblikket i gang med at kigge på måder at forbedre sammenarbejde med
andre zoner.
Der informeres at der i hele april afholdes et event for at samle midler til NAWS og
Spørger om EDM vil bidrage til dette og i så fald hvilket omfang.
Zonal delegeret deler sin taknemlighed for at have haft fornøjelsen af post og sender de
varmeste anbefaling af Matthew som står på valg til ny ZD (zonal delegeret).

12.15 – 13.00.

Mediekoordinator rapport

Mediekoordinator Magnus fremlægger rapport og præsenterer et nyt udlæg til EDM
hjemmesiden som er top nice og fremhæver nogle tiltag ved blandt andet mere
overskuelighed. Forventes at blive udskiftet i nær fremtid når godkendelse og sikkerhed
er i orden.

12.50 – 13.05
13.05 – 13.45.

Pause
CV for valg og gennemgang af procedure.

Formanden præsenterer forløb ved omdeling af cvér og online afstemning afprøves.

13.45 – 14.45.

Diskussions - emner

Irland stiller forslag at Zonal delgeret kun repræsenterer de unseated lande ved
verdens konference og i andre sammenhænge.
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!
!Der er stilles forskellige spørgsmål i forhold til forslaget for at opnå afklaring.

14.40 – 15.20

Pause

15.20 – 16.40

NAWS Rapport.

Becky fremlægger rapport fra NAWS og fortæller der nu er 19 service folk så de har travlt.
Har været svært at afskedige 24 folk der har arbejdet der i op til 20 år, så det er en
blandet fornøjelse.
Der er kommet fokus på vores litteratur og hvordan vi formidler denne. Al bestilt litteratur
sendes med skib så der er lidt længere leveringstid på materialet.
Der er en gradvis ændring med personlige bidrag. Der var omkring 55 personer inden
pandemi og nu er der omkring 738 der sender månedlige bidrag.
For tiden udgives der litteratur på 56 forskellige sprog som stadig er stigende, WAAOUW.
Eduardo sender en velkomst da han er med første gang fra NAWS.

16.40 – 17.40

Diskussions emner fortsættes

Der er livlig debat om forslaget og mødet forlænges med en time.
Der er stemning for at nedsætte en arbejdsgruppe til at varetage forslaget og der er 7
medlemmer der melder sig til opgaven.

17.40 – 18.00

Observationer og læring

Der stilles spørgsmål til om hvorvidt det skal være muligt og eventuelt hvorledes at følge
EDM møder og observere hvad der foregår.
Det foreslås at streame fra mødet uden at kunne følge chat og følge med uden billede så
alle har mulighed for at observere og samtidigt at bevare anonymiteten.

18.00

Mødet afsluttes

Der holdes et øjebliks stilhed og en sindsrobøn
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Søndag den 21/2

11.00 – 11.15

Formanden åbner dagens møde.

Der indledes med sindsrobøn og oplæsning af bare for i dag af RD Schecko – slovakia
Andrea.
Opsummering af rammer for EDM – mødet

11.15 – 11.45

Præsentation af bud til events

ECCNA 36 formand fremlægger en rapport.
ECCNA 36 finder sted 23-25.07.2021
Efterfølgende stiller de delegerede spørgsmål til præsentationen.
Region Holland er kommet med et bud på ECCNA 2023, som skubbes til Sommer EDM.

11.45 – 12.45

Kassér rapport

Vasco og Elisabeth fremlægger rapport
EDMs indtægt kommer under normale omstændigheder fra Donationer og ECCNA, men
i 2020 kom pengene udelukkende fra donationer.
Kasserer foreslår at EDM donere 10.000 € til NAWS, da der er budget til dette.
De delegerede diskuterer hvor meget der skal doneres til NAWS – herefter pause.
Fil med rapport vedhæftes.

12.45 – 13.00

Pause

Da der kommer et forslag om donation af 12.00 € fra en delegeret som støttes af
en anden delegeret, laves der en meningsmåling om hvorvidt donationen skal være
på 10.000 € eller 12.000 €.

13.00 – 14.30.
Valg af betroede tjenere.
Formanden opsummerer/opdaterer omkring fremgangsmåde ved valg af betroede
tjenere.
RD Polen Jovi læser 4. Koncept
Valg til Formand i EDM. Ketil stiller op og vælges til posten.
Valg til næstformand I EDM:
To stiller op til posten: Portugal Vasco og UK Simon
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Vasco vælges til posten
Valg til Kasserer: Vice kasserer Elisabeth stiller op og vælges til posten.
Valg til Mediekoordinator: Norge Magnus stiller op og vælges til posten.

14.30 – 15.15.

Pause

15.15 – 16.30

Opfølgning på valg af poster

Valg til Zonal Delegate: Matthew stiller op og vælges til posten.
Valg til Alternate Zonal Delegate: RD Tyrkiet Zeynep, Finland Upi og Egypten Sony
stiller på. Zeynep vælges til posten.

Diskussions – emner
Egyptens forslag om Task Team flyttes til Sommer EDM i Kiev, med accept fra den
delegerede fra Egypten.
SC (Steering Comitee) beder om de delegeredes tilskyndelse til det fortsatte arbejde
med forslaget fra SC om hvorvidt observatører/NA – medlemmer kan deltage til
Virtuelle EDM møder. Den endelige beslutning tages først i foråret af de delegerede.
Vi vender tilbage til spørgsmålet om Donation til NAWS og der laves en
Meningsmåling om beløbets størrelse, med et efterfølgende valg. Der doneres
12.000 € til NAWS.
Zonal delegates foreslår hele april måned som Fundrasing event for NAWS, med
Carrying and sharing: The journey Continues.
Vil Zonal delegates være Host ved et sådant møde?
De delegerede støtter dette.
Covid Protocol: Opbakning til at det sættes i værk.

17.30 - 18.15

Opsummering af møde og afsked med afgående medlemmer

Formanden gennemgår hvad der er blevet besluttet og hvilke emner der sættes ind
til sommer EDM møde.
De respektive afgående medlemmer som har haft deres cyklus takker af en af gangen
og mødet afsluttes.
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