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RAPPORT FRA LIV. 
LIV. har iht.rotationsprincippet, valgt ny formand og næstformand,  
Valgte: formand: Per-region nordsjælland. Næstformand: Anne – region øst. Afgået formand Leon, 
fortsætter med at passe LIV`s e-mail. 
Sidst afholdte møde 15.aug. samt arbejdsweek-end/inspirationsseminar 14.-15.aug. i Tranum. 
LIV har nedsat et udvalg, der skal udarbejde forslag til SK-11, om nyt TV-spot. Der rettes henv.til 
DR. om visning af det gamle spot i uge 40 
Der er i øjeblikket ingen ledige stande til Lægedage i Bellacentret, så AA-deltagelse bliver ikke 
muligt i år. 
I forbindelse med uge 40, undersøges om pressemeddelelser og artikler fra 75-års fødselsdagen, i 
redigeret form, kan genbruges. 
Fra seminaret i Vojens ( arbejdsopgave: forslag til pjece til læger og sundhedspersonale) inviteres  
Gorm reg. Syd  med til næste LIV-møde, så vi samlet kan arbejde videre med en evt. ny folder til 
læger og sundheds personale. 
LIV laver ansøgning til HSR om opstilling af informationsstander på SK-11, samt ansøgning om 
ophold og forplejning til ”standpasser”. 
På  arbejdsweek-end/inspirationsseminar 14.-15.aug.i Tranum, med deltagelse af TEU, fremkom 
der under temaet ”sammenhængskraft” mange nye ideer og forslag, som vil blive drøftet og 
debatteret på næste LIV-møde. 
Næste møde i LIV afholdes 16. okt. i region Midtjylland. Sted ikke fastlagt. 
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RAPPORT FRA INFORMATIONSUDVALGET- REGION MIDTJYLLAND  
 
Sidste møde afholdt 17. aug. 
Planer om afholdelse af informationsseninar er udsat. 
Åben information i Silkeborg er lukket, og forventes ikke genåbnet. Der har ingen henvendelser 
været. 
Åben information om AA, i Århus åbner i Frivillighedscentret i Grønnegade, om kort tid. Der er 
lavet matriale, og koncept på hvordan åben information skal foregå. 
Pepe besøger fortsat Kærshovedgård statsfængsel en aften om måneden, for at informerer om AA til 
de indsatte, 
Der vil fortsat, på regionsmøder, blive omdelt kuverter med info-matriale til grupperep. 
AA-deltagelse på Skanderborgfestivallen var en stor succes, med en masse henvendelser og 
samtaler, der gav mulighed for at bringe budskabet videre, og informerer om AA. 
Næste møde i informationsudvalget 4.dec. i Århus. 
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