
Orientering om ”Hjemmesiden” 
Region Midtjyllands hjemmeside www.aaregionmidt.dk: 

Siden det seneste regionsmøde sidst i november i Ry har der været en jævn 
tilgang af begivenheder til kalenderen og nyheder til forsiden. 

I den kommende tid er der to særligt to ting, der skal tages hånd om:
- at formidle, at regionen har en hjemmeside www.aaregionmidt.dk hvor man 
kan følge med i hvad der sker. 
-at sende en skriv til regionens sekretær eller webmaster, om kommende 
møder og arrangementer, eller indtryk fra noget der har været afholdt, eller 
andet der kunne være interessant  for AA'ere i regionen. Du har måske været
til en interessant workshop på et regionsmøde, du vil skrive et par linjer om. 

To små opgaver, du er den bedste til at klare  -  i dag. 

IT-udvalget:
En af AA's faste udvalg, som regionens webmaster er medlem af.  
Der seneste møde i IT-udvalget blev afholdt 8. februar kl 11:00 i Thorsgade.
Også denne gang, deltog Region Midtjylland via Skype.

Det har længe været et problem, at få kontakt med AA-grupperne via den 
Gmail-adresse, det på SK2010 blev vedtaget at tildele hver gruppe.
Der var kommet et forslag om, at lave en mail-liste på www.anonyme-
alkoholikere.dk som alle kan tilmelde sig. Ved tilmelding angives mail-
adresse samt hvilke regioner man ønsker mail fra. På den måde får 
Hovedservicekontoret og regionerne mail-lister, de ikke selv skal 
vedligeholde. 
For regionen betyder det, at grupperepræsentanter og andre interesserede 
selv kan tilmelde sig. Det kan ske på regionsmødet, hvis der bare er en, der 
har en smartphone i lommen - og det er der jo nok.
Om alt går vel, håber AA-data, at have listerne klar omkring august 2015.  

Læs mere om de ny mail-lister på forsiden af www.aaregionmidt.dk

Næste møde i IT-udvalget,  15. marts 2015 kl. 11:00 i Thorsgade.  (og på 
nettet)
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