
Referat møde Info-udvalg 23/7 2014. 

Tilstede: Chenett, Susanne H., Anne-Maj, Jens, Henrik, Ernst, Henrik S. 

 

Velkomst 

Chenett byder velkommen. 

Valg af ordstyrer, referent 

Henrik bliver valgt som ordstyrer og Henrik S. som referent. 

Bemærkninger referat 25/6 

Ernst har følgende bemærkninger: 

Regionen er i besiddelse af mailinglister på grupperne. Der er lidt usikkerhed omkring hvorvidt disse 

lister er opdaterede. 

LIV ved ikke noget om bevidstheds-/temamåneder. Chenett fortæller at det er diskuteret som 

forslag på sidste SK. 

I forhold til undervisningsinstitutioner der kontakter HSK for at få folk ud og fortælle, vil det det være 

hensigtsmæssigt, hvis regionerne udpeger/angiver folk der er villige til at gøre dette og informerer 

LIV herom. 

Mailinglister til grupperne, skrivelse til grupperne 

Der er som tidligere fastslået ikke klarhed omkring hvorvidt den nuværende mailingliste er 

opdateret, men det besluttes at den som udgangspunkt skal bruges, kombineret med hvad Chenett 

ellers kan få af mailadresser, til at sende den skrivelse der var lavet efter sidste møde. Afhængig af 

antal reaktioner, skal det senere besluttes hvorvidt der skal gøres mere arbejde ud af at opdatere 

listen. 

Tema-/ bevidsthedsmåneder 

Der opstår diskussion om formålet med og nytten af et sådan initiativ. Chenett fortæller at der er 

gode erfaringer fra andre lande og det foreslås at spørge de delegerede der kommer til seminar d. 4. 

oktober, om de vil fortælle om det. Chenett sørger for at dette kommer på dagsordenen til næste 

regionsrådsmøde. 

Henrik sætter spørgsmålstegn ved effekten af et sådant initiativ og påpeger at grupperne ikke kan 

pålægges noget. Henrik S. mener at grupperne vil kunne bruge det som inspiration til, i så stor grad 

de selv ønsker det, at gøre omverdenen opmærksom på AA’s eksistens. 

Den almene opfattelse er at det vil have størst effekt at inddrage grupperepræsentanter i processen, 

hvilket igen understreger vigtigheden i at informere grupperne om muligheden for at have en sådan. 

I den forbindelse gør Henrik opmærksom på at møderne i Info-udvalget bør bekendtgøres på 

Regionens hjemmeside og holdes på et tidspunkt, der kan betragtes som værende efter normal 

arbejdstid. Ligeledes bør referaterne sættes på hjemmesiden. 

 

 



Undervisningsinstitutioner 

Den eneste grund til at dette punkt var sat på dagsordenen, var at der var blevet talt om det på 

forrige møde 

Der opstår diskussion om hvorvidt enkelte undervisningsinstitutioner må kontaktes med henblik på 

at sende folk ud og fortælle om AA, eller om der skal foreligge en konkret invitation. Den almene 

opfattelse er, at vi godt må gøre opmærksom på vores eksistens og at vi har mulighed for at komme 

ud og fortælle. Dog er der delte meninger om grænsen mellem agitation og tiltrækning og der bliver 

diskuteret frem og tilbage. Uden at der bliver opnået direkte enighed, fastslås det at diskussionen er 

af stor vigtighed og skal holdes i live.  

Generelt skal emnet gennemtænkes og tages med på næste møde. 

 

Speakerbank 

Speakerbanken skal holdes adskilt fra det øvrige informationsarbejde, men udvalget ser det som sin 

opgave at informere grupperne om eksistensen af speakerbanken. Skal også nævnes på 

regionsmøderne. 

 

Indkomne forslag, eventuelt 

Susanne har haft kontakt med forskellige personer med henblik på at informere om muligheden og 

vigtigheden af at have en grupperepræsentant. 

Hospitalsgruppen der havde samarbejde med leverafsnittet på Århus Universitetshospital, 

Nørrebrogade, har ligget stille et stykke tid, men der er enighed om der skal gøres en indsats for at få 

det op at stå igen. Susanne tager kontakt med oversygeplejersken. 

Henrik angiver at han efter 4 år, ønsker at stoppe med fængselsbesøg ved årets slutning, så der skal 

findes en anden, der vil og kan påtage sig dette. Henrik mener det bør være en fælle med flere års 

ædruelighed og sponsorerfaring, ydermere kræver systemet at det skal være en mand med, stort 

set, ren straffeattest. Forslag er velkomne. 

Afslutning 

Mødet afsluttes med fastlæggelse af dato for næste møde: Onsdag d. 27/8, hos Susanne H., 

Vestervang 40, 7. sal. 

 

 

 

  

 


