AA REGION NORDSJÆLLAND

Referat fra Regionsmøde d. 14. august 2018
1. Godkendelse af dagsordenen.
Godkendt
2. Valg af mødeleder og referent.
Vibeke og Vibeke L
3. Oplæsning af de 12 Traditioner.
Gik som smurt
4. Præsentationsrunde og evt. nyt fra grupperne (ULTRA-kort).
Vibeke: Sct. Olai Helsingør og Humlebæk onsdag
Leon: Speakerbank
Jane: Ny grupperepræsentant fra Svingelport Helsingør tirsdag
Simon: Birkerød
Hans Jørgen Farum (2 nykommere)
Vibeke: Grønnevang Hillerød
Finn: Observatør
John: Gilleleje
Poul Erik: Stenløse
Jeppe: Allerød
Jesper Hillerød Fredag (En nykommer)
Jytte: observatør fra Stenløse
Stig: Helsinge (Gruppen vokser)
Peter HSR-repræsentant
Lars Helsingør lørdag kl. 10 og Espergærde mandag 19.30 samt tirsdag i Helsingør
Bjørn: Steens Kirke Helsingør
5. Godkendelse af referat fra mødet d. 8. maj 2018
Referatet godkendt. Man vil gerne have det lidt tidligere, hvilket er taget til efterretning
6. Gennemgang af budget
Blev uddelt i papirform. Der er gået en pæn sum ind.
7. Nyt fra:
➢

Telefon og e-mail udvalg (TEU)

Vibeke blev valgt på seneste Regionsmøde og har efterfølgende ansøgt HSR om godkendelse, hvilket er gået
igennem. Har ikke deltaget i møder endnu og er desværre forhindret i at deltage i møde i september pga.
ferie
➢ Informationsudvalg
Jeppe: Udvalget har holdt sommerferie. Indkaldelse kommer snart.
➢ IT- og Håndbogsudvalget
Simon: Kører på pumperne, dog er hjemmesiden vedligeholdt – efterspørger energi udefra hvis man ønsker
der skal ske lidt mere.
➢

Hovedservicerådet (HSR)
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Leon refererer fra sidste møde:
•
Har talt om at det er vigtigt at klæde nykommere på Servicekonferencen på.
•
Vil fremover sende referatet fra HSR ud til grupperepræsentanterne.
•
Man vil prøve at fastholde 4-årsdelegerede i service.
•
Snak om at flytte Hovedkontoret til Ringsted.
•
Hattepengene så ud til at ligge lavere end sidste år på samme tidspunkt
•
Landsmøde næste år i region syd (I år er det Storkøbenhavn 21. – 23. sept., billetter i bogshoppen)
•
På Sk2019 skal der vælges formand for HSR og viceformand samt internationale delegerede.
•
Ane fra LIV søger penge til ny hjemmeside fik 5000,-.
•
Der er møde igen d. 25. august.
➢ Landsdækkende Informationsudvalg (LiV)
Jeppe: Der har ikke været møder siden Bornholm. Jeppe fortalte lidt om Folkemødet; Havde pop-up stand på
hovedstrøget ved siden af ”Venstre”. Der kom mange til de åbne møder. Deltog i radioprogram. Find den på
podcast: Civiltinget – ”om at være tørlagt alkoholiker”
➢ Litteraturudvalget
Jeppe er lige blevet godkendt som medlem. (Var tidligere medlem af udvalget som HSR-medlem). Der er
møde på lørdag d. 18. august. Alle regioner er repræsenteret undtaget Region Syd. Arbejdsgruppe ØST laver
Store Bog – den er sendt til korrekturlæsning. Thy-gruppen arbejder med Language of the Hearth. Ib fra
bogsalget møder også på næste møde, fordi der hersker lidt tvivl omkring hvem der gør hvad. Ib er desuden
den, der i sidste ende bestiller bøgerne hos boghandleren.
9.

Drøftelse af det udsendte forslag fra Farumgruppen v. Hans Jørgen og Ib

Ib og Hans Jørgen uddybede forslaget. Baggrunden er blandt andet, at de der sidder på hovedkontoret efterhånden er langt oppe i årene, og det er sårbart.
John: Det er et godt forslag. Det bør beskrives hvor meget man er ansvarlig med økonomien.
Peter: Positiv. Der skal laves et rigtigt forslag og ikke en workshop ellers går der for lang tid. Enig i at det er
for sårbart. Vigtigt at man kan blive oplært.
Jeppe: Det skal være et forslag, men jobfunktionen skal være skarpere skitseret. Er man fx politisk ansvarlig?
Leon mener det er et godt forslag, idet der er tale om en form for suppleant, der indføres. Vi bør lave et nyt
forslag om, at der oprettes en kasserer-funktion. Der mangler dog noget villighed rundt omkring i forhold til
at besætte nogle poster.
Bjørn: synes også det er et god forslag. Mener kassereren skal være ansvarlig for økonomi
Ib: Vi skal lave ordlyden præcis i dag så det kan blive sendt ind i dag.
Hans Jørgen mener det er for vagt.
Peter: Det skal være en anden overskrift. ”Kasserer-posten” genoprettes. Fristen for at indsende forslaget er
20. oktober.
Lars: man bør præcisere at det økonomiske ansvar er HSR´s i sidste ende.
Forslaget blev færdigarbejdet og er vedlagt dette referat, Jeppe sørger for at indsende det til Servicekonferenceudvalget.
12. Fastlæggelse af næste møde og evt. forslag til workshops/emner.
20 nov. 2018 kl. 19.00-21.00 (Kirken har godkendt datoen)
Forslag til workshop næste gang: Valgbarhedsfilter (valgprocedurer)
13. Eventuelt. Region Nordsjælland har fået sin egen ”AA bliver voksen” Den er p.t. lånt ud til Svingelportgruppen, hvorfra de går videre.
14. Sindsrobønnen – nåede vi også 😊
Med venlig hilsen
Vibeke L, sekretær
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