
 

 

Orientering om ”Hjemmesiden”  
Region Midtjyllands hjemmeside www.aaregionmidt.dk:  
 
Der er sket to væsentlige ting på www.aaregionmidt.dk siden det seneste regionsmøde sidst i 
november i Grenå. 
 
Der er kommet et nyt arkiv, hvor dokumenterne ligger i mapper efter emne, ARKIV er desuden 
flyttet frem på menubjælken. 
Det nye arkiv er forhåbentlig lettere at finde rundt i. Det er i hvert fald langt nemmere at lægge nye 
dokumenter i end det gamle. Hvor siden, der viste det gamle arkiv var en side med links, der skulle 
opdateres med håndkraft hver gang et nyt dokument kom i arkivet bliver den nye arkivside 
genereret automatisk, når nogen går ind på siden.  
 
Region Midtjylland har endelig fået en mailliste som alle kan tilmelde sig. 
Det er tanken, at bruge den til at sende det meste af hvad der i dag sendes til grupperne. 
 Og hvad betyder det så? Det betyder, at alle interesserede nu kan følge med i hvad der sker i 
service i regionen, og ikke længere kun de udvalgte få postmodtagere og grupperepræsentanter, 
der får serveret nyheder og information fra regionen i deres egen indbakke. 
Tilmeld dig her eller under REGION/MAILLISTE i menuen på hjemmesiden. 

Hvad så med AA-grupperne? AA grupper i regionen, der har oplyst en Post Til mailadresse ved 
oprettelsen eller senere vil også modtage informationer og nyhedsmails. 
Post Til mailadressen kan være en adresse, der tilhører en af gruppens medlemmer oftest 
postmodtageren eller grupperepræsentanten, eller det kan være gruppens mailadresse. 
Hvis din gruppe ikke har tilmeldt en mailadresse, kan det ske her:  
http://dkaa.dk/find-aa-moder/aendre-gruppe-oplysninger  

Maillisten erstatter på ingen måde Post Til mailadressen. Det er vigtigt, at alle grupper oplyser 
en Post Til mailadresse, da det er AA's eneste måde at sikre, at mails når alle grupper. 
Faktisk bliver der ud fra Post Til mailadresserne genereret en gruppemailliste, som bruges når der 
skal sendes mails til alle grupper eller regionens grupper. Derfor er det så vigtigt, at alle grupper 
indmelder en Post Til mailadresse.  
 
Hvad skal jeg gøre hvis jeg vil informere alle om et spændende udvalgsmøde / arrangement / 
konvent / AA-komsammen? Send en mail til sekretæren på aa.dk.regionmidt@gmail.com 
Når han sender den videre fra den adresse til AA’s nye mailserver bliver den sendt til alle på 
maillisten samt alle på gruppe-maillisten. Så enkelt er det. 

 
 
IT-udvalget: 
En af AA's faste udvalg, som regionens webmaster er medlem af. 
   
Det seneste møde i IT-udvalget blev afholdt 10. januar 2016, hvor alle udvalgets medlemmer var 
tilstede.   
 
Kommissoriet for udvalget blev gennemgået (se Strukturhåndbogen-09-2015.pdf side 26) specielt 
punkterne Visioner om fremtidige tiltag på IT området og Udarbejdelse og vedligeholdelse af 
guidelines til anvendelse af informationsteknologi og specielt i relation til sociale medier. 
 

http://www.aaregionmidt.dk/
http://www.aaregionmidt.dk/index.php?page=mailliste
http://dkaa.dk/find-aa-moder/aendre-gruppe-oplysninger
mailto:aa.dk.regionmidt@gmail.com
http://dkaa.dk/wp-content/uploads/2012/11/Strukturh%C3%A5ndbogen-09-2015.pdf


 

 

GSO har udgivet og vedligeholder en række retningslinjer om forskellige emner. Det er indsamlede 
erfaringer fra AA medlemmer i forskelige service områder med hensyn til at arbejde i 
overensstemmelse med traditionerne. Formålet med disse retningslinjer er at opnå en informeret 
gruppesamvittighed, for på det grundlag at træffe beslutninger. 
 
Det blev konstateret, at de retningslinjer, der handler mest direkte om IT-udvalgets arbejde nemlig 
AA Guidelines - Internet.pdf ikke var oversat til dansk.  Carsten W og Niels O påtog sig at oversætte 
seneste udgave.   
 
Det blev efter grundige overvejelser besluttet som forsøg at oprette en ret passiv profil på 
Facebook, der blot henviser til AA’s hjemmeside http://dkaa.dk Herved vil AA være tilstede uden at 
gå på kompromis med nogen traditioner.  
     
TEU har foreslået, at AA’s hjemmeside http://dkaa.dk lægger mere vægt på den lidende alkoholiker 
og andre, der ikke i forvejen er AA-medlemmer.   
Nogle studerende fra IT-universitet har uafhængigt heraf haft til opgave at lave et nyt design til 
hjemmesiden, som blev præsenteret. 
Begge forslag blev diskuteret og de vil indgå i overvejelserne, hvis det besluttes at ændre på sidens 
design. 
 
Den nye mailserver aa-mail.dk er klar og i drift. Der vil blive åbnet for, at regionerne kan få oprettet 
maillister efter en kort introduktion, der afholdes 23. januar kl 11:00 på kontoret i Thorsgsade. 
 
(Det var kun Region Nordsjælland, der smuttede forbi kontoret d 23. og fik oprettet en mailliste. 
Sagen gik lidt i stå for Region Midtjyllands vedkommende. En henvendelse d. 22 februar til det 
rette medlem af IT-udvalget fik det klaret på nogle få timer. Tak for det Frank )       
 
 

Næste møde i IT-udvalget, 20. marts 2016 kl. 11:00 i Thorsgade, og via Skype. 
 
 
 
   
  
 

 

http://www.aa.org/assets/en_US/mg-18_internet.pdf
http://dkaa.dk/
http://dkaa.dk/

