Hovedservicerådsmøde lørdag den 17. november 2018
Servicekontoret – Thorsgade 59, 2200 Kbh. N

Klokken 11:00 – 16:30

Dagsorden:
1.

Velkommen

2.

Præsentationsrunde

3.

Referat:

4.

Afbud/fravær:

5.

Rapport fra Daglig Ledelse (bilag 1)

6.

Ansøgning fra Litteraturudvalget ang. korrekturlæser (bilag 2)

7.

Kort evaluering af det udvidede HSR møde den 6. og 7. oktober

8.

Mundtlig orientering om økonomi 2018. (v. Mogens B A)

9.

Budgetudkast for 2019 til godkendelse i Hovedservicerådet (bilag 3) (særskilt)

10.

Anmodning fra Mick A (bilag 4) (udsendes særskilt)

11.

Anmodning fra Betty K (bilag 5) (udsendes særskilt)

12.

Anmodning fra Erik H (bilag 6) (udsendes særskilt)

13.

Telefon- og E-mailudvalgets udfordringer. Medlemmer af udvalget
vil være til stede og uddybe og besvare spørgsmål. (bilag 7) (særskilt)

14.

Rapporter fra udvalg med videre:
a. Box 334 udvalget (bilag 11)
b. Landsdækkende Informationsudvalg (bilag 13)
c. Litteraturudvalget (bilag 14)
d. Servicehåndbogsarbejdsgruppen (bilag 15)
e. Telefon og E-mail – TEU Udvalget (bilag 16)
f. Økonomiudvalget (bilag 17)
g. Servicekonferenceudvalget (bilag 18)
h. Nordiske delegerede (bilag 19)
i.

15

Internationale delegerede (bilag 20)

Rapporter fra Regionerne:
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a.

Region Midt (bilag 21)

b.

Region Nordjylland (bilag 22)

c.

Region Nordsjælland (bilag 23)

d.

Region Storkøbenhavn (bilag 24)

e.

Region Syd (bilag 25)

f.

Region Øst (bilag 26)

32.

Eventuelt

33.

Oplæsning af Torontodeklarationen og vi slutter med Sindsrobønnen

Mødedato:

Uge

8. december

49

2019
9. februar
6. april
27. – 28. april
1. juni
24. august
5. og 6. oktober Udvidet HSR-møde
9. november
7. december

6
14
17 Servicekonference
22
34
40
45
49

Sidste frist for
rapporter og forslag

Ingen rapporter

19. januar
16. marts
30. december
11. maj
3. august
14. september
19. oktober
Ingen rapporter

Bilag 1
Der er ingen rapport fra Daglig Ledelse, da der ikke har været afholdt møde. Næste møde i
Daglig Ledelse er mandag d.5.november.
På vegne af Daglig Ledelse
Susanne, fung. Formand.

Bilag 2
Allerød 27/10 2018
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Ansøgning fra Litteraturudvalget

Litteraturudvalget skal hermed ansøge Hovedservicerådet om kroner 5000 til at købe et styks
professionel korrekturlæser til at læse endelig korrektur på den nye udgave af Store Bog.
Der bliver pt læst korrektur på den internt i AA – men for en sikkerheds skyld og i respekt for
dels det kæmpe arbejde, der er lavet med at få bogen så langt dels bogens status vil vi gerne
have professionelle ”udefra-øjne” til at læse den igennem en sidste gang, inden den kan
sendes i trykken.

På udvalgets vegne
Jeppe L, fmd

Bilag 3
(Udsendes særskilt)

Bilag 4
(Udsendes særskilt)

Bilag 5
(Udsendes særskilt)

Bilag 6
(Udsendes særskilt)

Bilag 7
(Udsendes særskilt)

Bilag 11

D. 17. november 2018

Udvalgsrapport til
Hovedservicerådsmøde den
For Udvalg
Godkendte Udvalgsmedlemmer
(der skal stadig sendes anmodning om
indtrædelse særskilt):

Box334-uddvalget
Preben H. H. (formand), Niels
J. (næstformand), Kirsten L.,
Ole P., Carl Martin C.,
Annemette Ø. og Hans M.

Afbud:
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Øvrige deltagere:
Igangværende aktiviteter:

Forventes afsluttet:

Indsamling af bladstof
Opbygning af billed-database

Aldrig
Aldrig

Aktiviteter siden sidst:

Afsendt forslag til SK2019
Planlægger at arbejde med:

Sædvanlige redaktions–og pakkemøder afholdes:
• Redaktionsmøde tirsdag d. 6. november 2018 kl.14:00
• Pakkemøde onsdag d. 29. november2018 kl.16:00
Eventuelt:

Tidligere numre af box334 kan ses på AA’s hjemmeside eller på
https://dkaa.dk/box334/
Dato:

20. oktober 2018

For
Udvalg/Delegerede:

Niels J.

Bilag 13
17/11 2018

Udvalgsrapport til
Hovedservicerådsmøde den
For
Udvalg/Internationale
Delegerede:

LIV

Godkendte
Udvalgsmedlemmer
(der skal stadig sendes
anmodning om
indtrædelse særskilt):

Peter Å fra reg. Øst og i denne forbindelse repræsentant for
Hovedservicerådet (HSR)
Jeppe L, LIV-repræsentant fra reg. Nordsjælland
Claus SD, LIV-rep fra reg. Nordjylland
Betty K, LIV-rep fra reg. Midt, hvis informationsudvalg hun er
formand for.
Ane S, fra reg. Storkøbenhavn og formand for LIV.
Lone B, LIV-rep fra reg. Storkøbenhavn, hvis
informationsudvalg hun sidder i.
Erik H, fra reg Øst – var med som observatør ved sidste LIVmøde. Valgt til regionens informationsudvalg sammen med Tine
S, der har trukket sit medlemskab af LIV – og planen er så, at
Erik vælges på næste regionsmøde.

Afbud:
Øvrige deltagere:

Bent L, fra reg. Nordjylland.
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Igangværende aktiviteter:

Forventes afsluttet:

Fra 2017 blev etableret kontakt til ”Sikker trafik” om videre
samarbejde – er ikke begravet.
Fra i år også etableredes kontakt til Veteraner (i Ringsted).
Der er annonceret møde med disse.
Peter Å på vegne af reg. Øst overtager.
Folkemødet 2018.
Jeppe L. fortalte, at 2018-åbne møderne blev lagt under
hensyntagen til de tildelte Pop up-tider ude på Folkemødet.

Løbende

2019 Folkemødet:
Åbne møder: Torsdag kl. 19, fredag kl. 14 og 19, lørdag kl.
14 og 19
Pop up-stand: Torsdag, fredag, lørdag, søndag
Der udnævntes en Folkemøde-tovholder (til bl.a. tilmelding
af aktiviteter fra primo november).
Det blev Jeppe L, som benævnes: Bornholmerminister.
Så må vi se om de indfødte kan forstå hvad ministeren
siger.
Aktiviteter siden sidst:

Alcohol and Me
Ikke rigtigt andet at sige end, at der ikke er noget nyt, for har rykket Henrik i reg.
Midt en gang ca. hvert halve år om de sidste småting – og intet hørt.
Betty K oplyser, at Henrik er roteret ud. Forespurgt overtager hun kontakten til Henrik og får
det sidste (nogle aftaler om rettigheder til/oversættelse af slogans)
AAs hjemmeside
Ane S fremviste det foreløbige på egen computer. Det vil ende med at være bedre på mobil.
Ane S fortalte i ”status”, at hun og Jess skal have nørklet layoutet det sidste stykke på plads,
og at der er bevilget 5000 kroner af HSR til at få det hele lavet til Wordpress. I den
forbindelse kan formanden se, at hun bliver nødt til at uddelegere andre opgaver i LIV – så at
sige engagere en sekretær til udarbejdelse af dagsordner, referater, rapporter til HSR og
pressekontakt. Stående applaus til Bent L.
Planlægger at arbejde med:
G-mail og google-drev

Ane S viste kort, hvordan det fungerer og hvordan det nemt kan deles, så alle i udvalget
får adgang.
Ane sender adgangskoder til g-mail og drev til alle.
Eventuelt: Region Midtjylland: Har 27/10 heldagsarrangement om, hvad og hvordan, når man

sendes ud for at fortælle om AA.
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Betty K berettede: Har fire gange været på jobcenter Randers og Aarhus for at fortælle om
AA, to gange på Marselisborg gymnasium og på Danmarks Journalisthøjskole.
TV2 Øst kom uanmeldt til internationalt AA-konvent – og blev sendt hjem. (anonymitet)
Er ved at lave oplæg til tv-spots rettet mod unge og kvindelige alkoholikere.
Smuk-fest boden kørte for 12. gang og fortsætter i hvert fald ét år mere.
Ane S beretter at Landsmødet ”var godt og kørte efter en snor”. Informationsudvalget
arbejder på nyt infomateriale som afløser for powerpoint/slideshow.
Den 25/10 er der temadag om suicidalitet/misbrug. Der har været infoture til Herberg på
Køge Landevej, hvor Blå Kors og 3. aktør også deltog og adskillige infoture på Prins Henriks
Skole.
I Region Nordjylland er der afholdt en temaaften om Sponsor-sponsee.
Med ca 50 meget aktive deltagere, måske en vej at aktivere flere i service.
Næste møde: 17 februar 2019

Dato: 26.oktober 2018

For
Udvalg/Delegerede:

Bent L.

Bilag 14

Udvalgsrapport til

17. november 2018

Hovedservicerådsmøde den
For Udvalg:
Litteraturudvalget
Kaj H, reg. Storkbh
Michael Fe, reg Øst
Godkendte
Rie R, reg Midt
Udvalgsmedlemmer
Pia A, reg Nord
(der skal stadig sendes
Vibeke R, reg Nordsjælland
anmodning om
Jeppe L, fmd
indtrædelse særskilt):
Peter T, HSR-repræsentant

Afbud:
Øvrige deltagere:
Igangværende aktiviteter:

Forventes afsluttet:
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Store Bog – er ved at være færdig med at blive korrekturlæst.
Søges derefter korrekturlæst af professionel og skulle derefter
kunne gå i trykken.
Dr. Bob and the Good Oldtimers – oversættelse afventer
stadig godkendelse - endnu et par rykkere afsendt til GSO
New York
Koncepterne – oversættelse er sendt godkendelse i GSO
New York
Pass it On – oversat og under redigering
Language of The Heart – ved at blive oversat

Aktiviteter siden sidst:
*Kaj H har per mail meddelt, at han stopper i udvalget, når region Storkøbenhavn har fundet
hans afløser – det skulle gerne ske ”få dage før vores næste møde” (24/11). Ansøgning om
optagelse i udvalg fra Mick A sendt til HSR og derfra til udtalelse i udvalget hænger ka’ske
sammen med dette …
*Michael Fe har per mail meddelt, at han vil trække sig fra udvalget ”efter næste
servicekonference”
Planlægger at arbejde med:
Foldere – eftersyn og evt. redigering samt godkendelse.
Næste møde 24. november i Aarhus

Eventuelt:

Dato: 27/10 2018

For
Udvalg/Delegerede:

Jeppe L

Bilag 15
Udvalgsrapport til Hovedservicerådsmøde den
17. november 2018
For
Udvalg/Internationale
Delegerede:

Servicehåndbogsarbejdsgruppen
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Godkendte
Udvalgsmedlemmer
(der skal stadig sendes
anmodning om
indtrædelse særskilt):

Bente F
Charlotte T
Keld F
Svend H
Dorte S (Hovedservicerådsrepræsentant og ansvarlig overfor
Hovedservicerådet)

Afbud:
Øvrige deltagere:
Igangværende aktiviteter:

Forventes afsluttet:

Vi arbejder løbende med at holde Servicehåndbogen og
Strukturhåndbogen opdateret.
På mødet i januar 2019, vil vi gennemgå Servicehåndbogen
kritisk for fejl og uoverensstemmelser med henblik på enten
umiddelbar tilretning eller udarbejdelse af ændringsforslag til
en efterfølgende servicekonference.
Aktiviteter siden sidst:
Vi har ikke holdt møde siden sidste Hovedservicerådsmøde
På Hovedservicerådsmødet den 7. oktober blev vi pålagt at omformulere Hovedservicerådets
forslag om KRIM ordning til Servicekonferencen 2019. Det har vi gjort ved hjælp af
mailkorrespondance og den er sendt til Servicekonferencen
Planlægger at arbejde med:
På planlagt møde den 25. november regner vi med at gennemgå indkomne forslag til
Servicekonferencen 2019 med henblik på uoverensstemmelser med vore håndbøger og
tidligere vedtagelser i øvrigt.
Vi har på Hovedservicerådsmødet den 7. oktober fået godkendt, at vi sender vore
bemærkninger til Sekretæren hurtigst muligt efter mødet, hvorefter bemærkningerne vil blive
eftersendt ( i forhold til øvrigt mødemateriale) til Hovedservicerådets medlemmer.
Eventuelt:

Dato: 26. oktober 2018

For
Udvalg/Delegerede:

Charlotte T
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Bilag 16

TEU-Rapport til Hovedservicerådsmøde den:

17-11-2018
Udvalgsmedlemmer (der skal stadig sendes anmodning om indtrædelse særskilt):
Formand:
Lisbeth L (rotation marts
2022)
Region Nordjylland:
Pt. Ingen
Region Midtjylland:
Michael B J
Region Syd:
Jens T *
Region Øst:
Simon W
Region Storkøbenhavn: Lene T
Region Nordsjælland: Pt. ingen

Næstformand:

Jens T*

Vagtkoordinatorer:
E-mailvagten:
Lars L
(der er ændringer til e-mail
vagten, men disse kendes i
skrivende stund ikke)
Hjemmevagten:
Agnete
Kontorvagten:
Dorte
S
Stedfortræder for
vagtkoordinatorerne
Jane P
HSR-medlem:
Ilias P
* = flere funktioner

Igangværende aktiviteter:

Forventes
afsluttet

Besvare opkald og svare på e-mail fra lidende alkoholikere, forsøg
på at rekrut-tere nye telefonvagter i kontorvagten og til ventelisten
for faste hjemme-vagter.

Aktiviteter siden sidst:
Perioden har været meget stille.
Siden sidste HSR rapport har vores telefondrift været overraskende stabil. Forhåbentlig har
det hjulpet, at vi har klaget vores nød til Fullrate. Vi mangler fortsat de funktioner, som Telia
tidligere tilbød og som vi savner. Det er fx en kø-funktion eller en mulighed for at se hvilke
aktuelle vagter, som er logget på på et givent tidspunkt.
Vi holder TEU Udvalgsmøde i Middelfart d. 27. oktober.
Mandagsvagten 12-15 og torsdagsvagten 18-21 (tidligere kontorvagter) fungerer fortsat
som hjemmevagter. Det har i perioden ikke været muligt at finde mulige kontorvagter – vi
fortsætter med at lede.
Håndbog og Nyt om… er udsendt 20 oktober 2018.
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Planlægger at arbejde med:
TEU har fortsat et ønske om at ville afholde et fælles seminar for TEU udvalg, LIV og AA
data. Formålet med seminaret vil være at de tre vitale udvalg kan lære hinanden og
hinandens arbejde bedre at kende, og for at styrke indsatsen for den lidende alkoholiker.
Hvis der er tilslutning, skal der ansøges HSR om midler til dette. – Desværre har denne
aktivitet lidt under vores udfordringer med Fullrate, og der er ikke arbejdet yderligere med
emnet. Seminaret tages op igen på TEU Udvalgsmødet i oktober.
Vagtkoordinatorerne har afholdt møde og har lavet et oplæg til en opdeling/omlægning af
koordinator opgaverne, således at de kan uddeles på flere personer. Udgangspunktet er, at
der skal være få meget konkrete opgaver pr. person. Dette for at tiltrække flere til at lave
service i TEU, og for at finde fremtidige afløsere for de nuværende koordinatorer, som står
til rotation indenfor de næste par år. Oplægget behandles på TEU Udvalgsmødet i oktober.
Vi mangler fortsat telefonvagter på Hovedservicekontoret både i dagstimerne og
aftentimerne – især mandage og torsdage jf. tidligere. Ligeledes vil vi gerne have mange
flere kontaktpersoner rundt i hele landet. Så hvis nogen kender nogen, som kender nogen,
der kunne tænke at være telefonvagter i ovenfor nævnte tidsrum på Hovedservicekontoret,
så kontakt venligst Dorte S. på tlf. nr. 6025 0550 eller Jane P. på tlf. nr. 6025 0525

Evt. I.a.b.
Den 24. oktober 2018

For udvalget: Lisbeth L, formand

Bilag 17

Udvalgsrapport til

17. november 2018
Hovedservicerådsmøde den
For Udvalg/Internationale
Økonomiudvalget - møde den 20. oktober
Delegerede:
Godkendte
Udvalgsmedlemmer
(der skal stadig sendes
anmodning om indtrædelse
særskilt):

Jørn L
Ole K
Preben H
Svend H (formand),
Ivan W (Repræsentant fra Hovedservicerådet)

Afbud:
Ingen
Øvrige deltagere:
Mogens B A (Forretningsfører)
Igangværende aktiviteter:

Forventes afsluttet:
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Budgetopfølgning / økonomisk status

Løbende

Aktiviteter siden sidst:
- 9 måneders regnskabet blev gennemgået og sammenholdt med budgettet
- gennemgang af Budgetforslag 2019
- drøftede af mulighederne for at anvende MobilePay
- gennemgang af ideerne til at anvende et eventuelt overskud (Workshop 3 i 2018):
De fleste af de ideer, der er nævnt, er allerede sat i gang tidligere, men ideen om en folder
vedrørende Hattepengene arbejder vi videre med.
Planlægger at arbejde med:
Fortsat arbejde med at finde muligheder for at forøge indtægterne og / eller formindske
udgifterne. Tilbagemeldingerne fra Workshops på Servicekonferencen indgår i overvejelserne
Fortsat arbejde med at finde nye medlemmer til udvalget
Opgaver fra Hovedservicerådet.

Eventuelt:

Dato:
26. oktober 2018

For
Udvalg/Delegerede: Svend H

Bilag 18
Større rapporter kan vedlægges denne som bilag

17/11 2018

Udvalgsrapport til
Hovedservicerådsmøde den
For Udvalg/Internationale Delegerede:
Godkendte Udvalgsmedlemmer
(der skal stadig sendes anmodning om indtrædelse
særskilt):
Afbud:
Øvrige deltagere:

Servicekonferenceudvalget 2019
Formand: Tobias D.
Viceformand: Dorthe V.
Øvrige medlemmer: Peter Kej, Frank J, Anders
Ar, Vibeke R, Evan G, Søren F, Anders R.
Repræsentant fra Daglig Ledelse: Susanne H.
Repræsentanter fra AA-data og AA-produktion:
Niels J, Ole P, Jacky S.
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Igangværende aktiviteter:

Forventes afsluttet:

SK-Beslutninger som endnu ikke er ført ud i HSR-regi:
2006: ”Pass it on” oversættes (efter Store Bog)
2007: ”Dr. Bob and the Good Oldtimers” oversættes (efter Pass It On – ændret I 2018 til før Pass
It On)
2007: Revision af Store Bog (efter 12+12)
2018: ”Dr. Bob and the Good Oldtimers” oversættes før ”Pass it on”
2018: Informationsmateriale på AA’s hjemmeside. LIV sender speaks til godkendelse af HSR.
Aktiviteter siden sidst:
Vi har udarbejdet et forslag til program og dagsorden til Servicekonferencen 2019 (se bilag)
Vi har gennemgået indsendte forslag og workshops til Servicekonferencen 2019.
Forslag F06 udgår.
Workshop W05 bliver lavet til Forslag F14.
Workshop W04 udgår.
Workshop W02 udgår.
Der er flere forslag hvor vi er i dialog med forslagsstiller for at forbedre forståelsen og mindske
forvirringen for de delegerede. Vi forventer at have al kommunikation afsluttet før d. 17/11.
Evalueringsskemaerne bliver som sidste år, dog med tilføjelsen om spørgsmål til de delegerede
om de føler sig ordentligt klædt på af regionen.
Vi laver til dette års Servicekonference 4 forskellige komiteer:
Fællesskab (F01, F13, F03)
Solidaritet (F02, F05, F10)
Oplysning (F04, F09, F11)
Fremsyn (F07, F08, F12, F14)
Alle komiteer arbejder også med W01 og W06
Planlægger at arbejde med:
Lave kuglepenne, bestille bannere og færdiggøre evalueringsskemaerne.
Eventuelt:
Vi har ingen anelse om hvad årets tema er. Vi har søgt forgæves på nettet. Er der nogen der
kan hjælpe os?
28/9 2018
Tobias D.
Dato:
For
Udvalg/Delegerede:

Bilag 19

Udvalgsrapport til
Hovedservicerådsmøde den
Nordisk Delegerede
For
Udvalg/Internationale
Delegerede:

17 November 2018
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Godkendte
Udvalgsmedlemmer
(der skal stadig sendes
anmodning om
indtrædelse særskilt):

Charlotte T.
Randi P.

Afbud:
Øvrige deltagere:
Igangværende aktiviteter:
Planlægger deltagelse på de nordiske servicekonferencer
2019
Deltage i planlægningsmøde for Landsmøde/Nordisk møde i
Region Syd d. 11/11 2018

Forventes afsluttet:

Aktiviteter siden sidst:
Ingen

Planlægger at arbejde med:
Planlægger Nordisk Møde i Region Syd 2019

Eventuelt:

Dato: 18 Oktober 2018

For
Udvalg/Delegerede:

Randi P.

Bilag 20
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Udvalgsrapport til
Hovedservicerådsmøde den
For
Ole K.og Sune H.S.
Udvalg/Internationale
Delegerede:

17. november 2018

Godkendte
Udvalgsmedlemmer
(der skal stadig sendes
anmodning om
indtrædelse særskilt):
Afbud:
Øvrige deltagere:
Igangværende aktiviteter:

Forventes afsluttet:

Udarbejdelse af rapport fra mødet i Durban.

Aktiviteter siden sidst:
Deltagelse i World Service Meeting i Durban,Sydafrika i dagene d.7-11 oktober 2018.

Planlægger at arbejde med:
At besøge regionerne og fremlægge information og viden om servicearbejdet på Verdensplan.

Eventuelt:

Dato: oktober

For
Udvalg/Delegerede:

Ole og Sune
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Bilag 21

Regionsrapport til Hovedservicerådsmøde den

17. november 2018

Region Midtjylland

For Region:

Hovedservicerådsrepræsentanter: Ivan W og Dorthe BS
Afholdte regionsmøder i
perioden:

Regionsmøde 29.09.2018 i Randers

Antal ugentlige AA-møder i
Regionen:

100

Hvor stor en procentandel af
grupperne var repræsenteret på
regionsmødet:
Udvalg nedsat af regionen:
Informationsudvalg

24

Andre aktiviteter i regionen:
På regionsmødet:
40.000,- til AA Danmark
Ny formand i Informationsudvalget præsenterede sig.
Valg af formand, kasserer og sekretær.
Workshop ” at forstå anonymiteten”

Næste møde:
24.11.2018 i Herning
Eventuelt:
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Dato:

08.10.2018

For
Regionen:

Ivan W og Dorthe BS

Bilag22

Regionsrapport til Hovedservicerådsmøde
den
For Region:
Nordjylland
Hovedservicerådsrepræsentanter:
Afholdte regionsmøder i
perioden:

ingen

Antal ugentlige AA-møder i
Regionen:

38

Hvor stor en procentandel af
grupperne var repræsenteret på
regionsmødet:
Udvalg nedsat af regionen:

10-12

Andre aktiviteter i regionen:
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Næste møde:
3.december
Eventuelt:

Dato:

23 okt. 2018

For
Regionen:

Niels T

Bilag 23

Regionsrapport til Hovedservicerådsmøde

17. november 2018

den
For Region:
Nordsjælland
Hovedservicerådsrepræsentanter:
Leon K. og Peter T.
Afholdte regionsmøder i
perioden:

0

Antal ugentlige AA-møder i
Regionen:

32

Hvor stor en procentandel af
grupperne var repræsenteret på
regionsmødet:
Udvalg nedsat af regionen:

-

Side 17 af 21
Dagsorden for Hovedservicerådsmødet den 25. august 2018

Speakerbank
Informationsudvalg

Andre aktiviteter i regionen:
Ingen aktiviteter siden seneste HSR-møde

Næste møde:
20. november 2018
Eventuelt:

Dato:

25. oktober 2018

For
Regionen:

Peter T.

Bilag 24

Regionsrapport til Hovedservicerådsmøde
den
For Region:
Storkøbenhavn
Hovedservicerådsrepræsentanter: Hans M, Dorte S
Afholdte regionsmøder i
perioden:

Der har ikke været afholdt regionsmøde i perioden
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Antal ugentlige AA-møder i
Regionen:

119

Hvor stor en procentandel af
grupperne var repræsenteret på
regionsmødet:
Udvalg nedsat af regionen:
Informationsudvalg, Håndbogsudvalg, Webudvalg

Andre aktiviteter i regionen:
Regionen afholdt Landsmøde 2018 d. 21., 22., 23. september

Næste møde:
Torsdag d. 1. november 2018 kl. 18 i lokalerne i Thorsgade 59.
Vi skal bl.a. gennemgå strukturen i AA Danmark, grupperepræsentanternes rolle og Workshop
04 fra Servicekonferencen 2018
Eventuelt:

Dato:

24. oktober 2018

Dorte S

For
Regionen:

Bilag 25

Regionsrapport til Hovedservicerådsmøde den

17-11-18

For Region:
Hovedservicerådsrepræsentanter:
Morten R og Asger J
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Afholdte regionsmøder i
perioden:

Ingen regionsmøder i perioden

Antal ugentlige AA-møder i
Regionen:

75

Hvor stor en procentandel af
grupperne var repræsenteret på
regionsmødet:
Udvalg nedsat af regionen:

?

Andre aktiviteter i regionen:
Der er nedsat en servicegruppe, hvis formål er at planlægge Landsmøde 2019 i Region
Syd/Esbjerg med afholdelse i September 2019. Der er foreløbig afholdt 1 møde i denne gruppe
19/9 i Vojens. Næste møde er 11/11 efter det ordinære regionsmøde.
Regionsrådet holdt møde 13/10 også i Vojens

Næste møde:
Næste regionsmøde er 11/11 i Vejen
Næste regionsrådsmøde ikke fastlagt endnu.
Eventuelt:
Sune holdt et brag af en 40 års ædruelighedsdag den 21/10 i Kolding, hvor vist alle regioner
var stærkt repræsenteret (måske fordi det var rygtedes, hvem der stod for cateringen) ;-)
Dato: 21-10-18
For Regionen: Asger J

Bilag 26
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Hej Ernst
Her er rapporten fra reg. Øst.
Repræsentanter for reg. Peter å.
Ilias.
Ingen afholdte møder i reg.
Ca ugentlige møde antal 63.
Næste møde er i Holbæk 3 november.
Event. Lars fra arkivet kommer til vore. Reg. Møde og holder et lille foredrag.
Mvh peter
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