AA REGION NORDSJÆLLAND

Referat af møde i AA Region Nordsjælland
Tirsdag, d. 5 Maj 2015, 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.

Marianne, – Næstformand for Regionen
Jeppe, Allerød mandag – Formand for Regionen
Lars, Helsingør lørdag aften.
Jens, Humlebæk - Formand for informationsudvalget og LIV-repræsentant.
Søren (Sub for Anita), Helsinge torsdag
Ib (Sub for Hans Jørgen), Farum mandag 19.45
Simun, Birkerød; Formand for IT- og håndbogsudvalget.
Peter, Hillerød Fredag 19.30
Poul Erik, Stenløse og Frederikssund – Sekretær for Regionen
John, Gilleleje – Kasserer for Regionen
Peter, Fredensborg lørdag
Vibeke, Grønnevang Hillerød Torsdag.
Afbud: Hans Jørgen Farum, Anita Helsinge.
12 deltagere på mødet. 12 grupper var repræsenteret.
5.
Godkendelse af referat fra mødet d. 6 Januar 2015.
Referatet blev godkendt med bemærkninger.
”Helsinge er startet forfra med Service – ændres til oplæsning fra Storebog”
”Aftalt til referat skal overholdes eks. Mødested”
6.
Gennemgang af Regnskab og budget Jan- April 2015
Regnskab og budget gennemgået, Hattepenge kunne være meget bedre.
Der er ikke overført kr.20.000,- til HSR, beløbet budgetteres til Landsmøde 2015.
7.
Nyt fra de enkelte AA-grupper.
Allerød mandag:
Kører sin skæve gang ca.20-25 pr. gang. Speak hver anden Mandag.
Frisk ung energisk mødeleder. Dejligt med gensyn til dem der har
hold pause, godt at se at de kommer igen.
Gilleleje, mandag: Gruppen har været lidt nede her i den mørke tid ca. 4-6 deltagere,
der har været små problemer med nøgler. Omkring sidst i April
kommer flere fra København.
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Helsinge, torsdag:

Ca. 10-12 deltagere, stabil gruppe – de samme faste, men dog nye
nu og da. Fører logbog efter hvert møde (nykommere – emner og
antal deltagere.
Hillerød, Torsdag: Går godt, ikke sket ret meget – vil gøre mere brug af
speakerbanken.
Hillerød Fredag:
Storebog gruppe, altid oplæsning og indledning. Sidste fredag i lige
måneder altid åbne møder. Ca. 15 deltagere - få kvinder, men kører
stabilt.
Helsingør lørdag:
Kl.20 – 22, meget lille gruppe, men holder ud – stabil, stadig gæster.
Farum mandag:
Der er ikke sket noget markant, intet nyt ved forretningsmøde, vil
finde ud af hvad gruppen er, en AA gruppe?, eller bare et
samlingssted (adresse)
Birkerød, onsdag: God stabil gruppe, ikke noget nyt.
Fredensborg,lørdag:Ikke noget nyt, stabil gruppe har været nede på 6-7 stk, men er nu
igen oppe på 14-15 som normalt. God stemning, god dynamik, vi
kommer hinanden ved.
Stenløse, søndag: Det går godt, stabil gruppe – 20-22 deltagere i snit, 2 mødeledere
som skiftes, kører faste rutiner trin-traditioner, emner m.m.
Fr.sund,torsdag:
Meget svingende – har været helt nede på 4 stk men er oppe på
10-12 og er en god gruppe.
Humlebæk,onsdag: Stærk lille dynamisk gruppe på 3 mand, stabil kaffemand og en
kvindelig nykommer.
8.

Nyt fra …
Telefon og e-mail udvalget (TEU) v.Marianne,
Der er afholdt et TEU møde og et Erfaringsmøde – Marianne har ikke deltaget
i disse 2 møder. Der har været flere spørgsmål bla. på SK2015 vedr.
chatfunktionen – så denne tages op til vurdering igen, Jane har sendt forslag
til at genoptage funktionen. TEU møder vil fremover afholdes i Fredericia.
Rotation i udvalget er en dårlig idé.
Informationsudvalget v. Jens:
Der er sket forskellige ting siden sidst, Grupperepræsentant møde med 12
deltagere en hyggelig og konstruktiv eftermiddag – Grupperne mangler lysten
til at lave service, der afholdes nyt møde om et 6 mdr.
Gruppe – Serviceseminar d.16/4 – 5-6 deltagere , en god snak om at lave service,
En god AA’snak langt over forventning. Pjecen – Hvor AA gruppen starter +
projekt skråhylde, som startede for snart 1 år siden, der opfordres til at
repræsentanter om at informere i grupperne.
Udsendelse af Regionsnyt afventer information vedr. Landsmøde og Nordisk
møde.
IT- og Håndbogsudvalget v. Simun:
Ikke den store aktivitet, vedligeholder vores hjemmeside.
Hovedservicerådet (HSR) v. Jeppe:
Leon blev godkendt som HSR medlem på SK2015.
Sidste HSR møde var ”meget” spændende, specielt omkring indsættelse af
suppleanter for tilmeldte delegeredes afbud. Konklusion blev at vi i Regionen
skal være meget bedre til at forberede os til SK.
Ellers henvisning til AA’s hjemmeside om hvad der rør sig på HSR området.
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Landsdækkende Informationsudvalg (LiV) v. Jens
Ingen aktivitet – møder er skubbet frem, og venter på at ny brochure/folder
”Samarbejde med en professional” godkendelse i HSR.
9.

Speakerbank: v. Leon
Fungerer rigtig godt, så kom ud af busken og Speak, meld jer til.

10

AA’s 60 års Fødselsdag.
Grønnevang afholdt igen AA’s Fødselsdag, og igen med samme succes. Helt
igennem et vellykket arrangement med god speak, kage og kaffe. Så stor
tak til Grønnevang for dette.

11.

Landsmøde 2015
Landsmøde 2015 kører efter planen, Jeppe er valgt til ny formand efter at
Niels’s valgte at stoppe i udvalget. Udvalget mødes hver måned og følger op på
status.

12.

SK2015.
Service Konferences forløb i store træk godt, der var færre delegerede end de
foregående år. Følgende blev valgt:
1.Viceformand blev Susanne fra Region Midtjylland
2.Kasserposten forblev ubesat da der ikke kunne samles 2/3 dele af stemmerne.
3.WSM delegeret – Ingen kandidater og Henrik roterede ud som fungerende
WSM.
4.SK Formand blev EIA og SK Næstformand blev Jeanett.
Forslag: oversættelse af medicin folderen
SK Referat vedhæftes.

13.

Eventuelt:
Afholdelse af Regionsmøder, skal mødet afholdes i Regionens grupper på skift
Eller skal Regionen have et fast mødested, dette blev kort diskuteret:
Konsensus blev at Farum forbliver Regionens faste mødested.

14.

Forslag til Næste møde
1.Landsmøde - status
2.WSM besøg i Regionen ”temadag” – Jeppe og Ib arrangerer.

15.

Næste møde: Tirsdag d.25 august 2015 kl 19.00 i Stavnsholt kirke, Farum
Referat:
Poul Erik 26.5.2015
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