AA REGION NORDSJÆLLAND

Referat af møde i AA Region Nordsjælland
Tirsdag, d. 21. maj 2013, kl. 19:00 – 21:00, Stavnsholtkirken, Stavnsholtvej 25, Farum
Formanden bød velkommen til regionsmødet og indledte efter Dagsorden:
1.
Valg af mødeleder og referent.
John valgtes til mødeleder, Poul Erik blev valgt som referent.
2.
Godkendelse af dagsordenen.
Dagsordenen blev godkendt.
3.
Oplæsning af de 12 Traditioner.
John læste de tolv traditioner.
4.
Præsentationsrunde.
Johnny, Helsinge; rep. I telefon- og e-mailvagtudvalget
Jeppe, Allerød mandag
Joan, HSR-repræsentant
Poul, Helsingør tirsdag
Lars, Helsingør lørdag
Jens, formand for informationsudvalget
Hans Jørgen, Farum mandag
Simun, Birkerød; formand for IT- og håndbogsudvalget; LIV-repræsentant.
Tove, Hillerød onsdag
Leon, Blovstrød
Claus, Helsingør Onsdag k.12 – Formand for Regionen
Marianne, Fredensborg lørdag
Poul Erik, Stenløse og Frederikssund – Sekretær for Regionen
John, Gilleleje – Kasserer for Regionen
Afbud – Jørgen, Hornbæk
(14 deltagere på mødet. 13 grupper var repræsenterede - altså tæt ved 40 %)

5.
Godkendelse af referat fra mødet d. 22. januar 2013.
Referatet blev godkendt. (kommentar fra Hans Jørgen vedr. brug af Regionsrådet)
6.
Gennemgang af Regnskab og budget Jan-Apr. 2013
Regnskab ser meget fornuftigt ud – største post var SK 2013. Forslag til en max
kassebeholdning bliver fastsat.
Lars forespurgte en oversigt over gruppeindbetaling for Hattepenge.

7.
Nyt fra de enkelte AA-grupper.
Allerød mandag:
Svinger op og ned, få deltager når der er læsedag, men gennemsnit
20 -25 deltagere til møder, men har – gode møder, speaks og kaffe,
der kommer stadig nye.
Er begyndt at holde åbne kvartalsmøder med Ala-non
Gilleleje, mandag: Velfungerende lille kerne på 5 deltagere – kan af og til komme 10.
Mødeleder på skift, Kaffe og nøgle fungerer fint (Himself)
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Helsinge, torsdag:

Kører stille og roligt, stabil gruppe, lidt problemer med valg af
mødeleder – ellers intet at bemærke.
Helsingør tirsdag: Dejlig stor velfungerende gruppe, kører stille roligt ca. 20 – 30
deltagere, kommer enkelte nye.
Helsingør lørdag:
kl.20 – 22, Stabil gruppe, stor er den ikke – men ofte besøg af
gæster udefra.
Farum mandag:
Svingende fremmøde, problemer med mødelederposten, en ny-ædru
2 mdr. stabil kaffedame og nøglemand (himself).
Birkerød, onsdag: Kan stadig mærke at besøg fra Majorgården er stoppet – så der er
nedadgående deltagelse.
Blovstrød, fredag: Lille gruppe fra 2 til 50 deltagere.
Hillerød, onsdag:
Stabil stor gruppe ”Tringruppe”, ved åbne møder er der mange
fremmødte.
Fredensborg,lørdag:Fredensborggruppen opfører sig underligt, fra 7 til 35, ingen logik –
op og ned, men stadig fast kerne. Holder stadig gode møder, men er
uden både mødeleder og kaffemand/dame.
Stenløse, søndag: Det går godt. 12-18 deltagere i snit, sidste åbent møde med god
speak. Udstrakt brug af g-mail.
Fr.sund,torsdag:
Efterhånden en god stabil gruppe på 10-12 i snit, med fast
kaffemand og mødeleder.
Helsingør, onsdag: kl. 12 Lille gruppe og aldrig kaffeproblemer.
Humlebæk,
Er kørende igen – trods truende lukning.

8.

Nyt fra …
Telefon og e-mail udvalget (TEU) v. Johnny:
Der blev aflagt fuld rapport på SK 2013. Der oprettet facebook man skrive til,
diverse filer og lister bliver løbende ajourført.
Informationsudvalget v. Jens:
Jens gennemgik ”Hvad sker der i Informationsudvalget p.t.”
Diskussion på sidste infomøde vedr. Gmail/googlemail – seminarer + sponsor
seminar. Sponsorseminar gentages i Oktober 2013 – Tove tager lead
Der arbejdes med brugerundersøgelse og aktivitetsplan, herunder gentagelse af
sponsorseminar og aktiviteter i grupperne.
Informationsnyt udkommer i næste gang (maj/juni)
IT- og Håndbogsudvalget v. Simun:
AA-Danmarks og Regionens hjemmeside lå sammen og blev derfor angrebet af
Virus, vi var derfor hjemmeside(hjemløse), men har fået strikket nogle Google
tiltag sammen, herunder kalender m.m.
Hovedservicerådet (HSR) v. Joan:
Joan måtte melde afbud til HSR møde, Claus var også forhindret – så Per deltog.
Henrik er valgt som ny sekretær på SK 2013 – afløser Leon, Litteratur og bogsalg
er i gang med en gennemgang, oprydning i beholdning og forældet litteratur.
Landsdækkende Informationsudvalg (LiV) v. Simun
Intet møde siden sidst – flere udsættelser – 8 juni er nu fastlagt som ny dato for
møde, som omhandler sundhedsfagligt område, og herefter ordinær møde. Der
efterlyses personer med sundhedsfaglig baggrund, sygeplejesker, SOSU
assistenter m.m. så kender vi/I nogen der vil hjælpe på området – kontakt LiV.

8.

Valg:
• Regionsformand – Jeppe (Allerød) blev valgt med stemmefordeling 10 - 4
• Regionnæstformand – Marianne (Fredensborg) blev enstemmigt valgt

2

AA REGION NORDSJÆLLAND
9.

Formanden (Claus) Takkede af efter 4 år som formand, en anelse vemodig.
men fortsætter i HSR, Infoudvalg m.m.

10.

Koncept møde.
Hans Jørgen og Ib, vil komme og fortælle om koncepterne, dato bliver d.28
september, i Stavnsholtkirken kl.10 – 15.
Hans Jørgen og Ib laver programmet og informerer Info-udvalget. Detaljer aftales
på næste Regionsmøde – Tove er behjælpelig med bestilling af ”grønne hæfter”

11.

Referat fra Service Konferencen 2013:
Medier: John gennemgik opgaver og forslag og behandling af disse.
Visioner: John gennemgik opgaver og forslag og behandling af disse.
Økonomi: Johnny gennemgik opgaver og forslag og behandling af disse.
Service: Jeppe gennemgik opgaver og forslag og behandling af disse.
Vores eget forslag til SK 2013 fra Regionen – blev forkastet.
Joan opfordrede til at vi stadig kommer med forslag til SK 2014 – trods
forkastelsen af forslaget til SK2013.
Alle deltagere fra Regionen i SK2013, fortalte om deres oplevelse af Service
Konferencen

12.

13.
14.

Forsalg til næste møde:
Koncept møde detaljer.
Eventuelt. Intet til eventuelt
Næste møde: Tirsdag d. 3 september 2013 kl 19.00
Referat:
Poul Erik 25.5.2013
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