Referat møde Info-udvalg 23/3 2015.
Tilstedeværende: Ernst, Margit og Henrik
1. Velkomst
Henrik byder velkommen og gør opmærksom på at Chenett, af personlige årsager, har
besluttet at trække sig tilbage som formand for Informationsudvalget. Udvalget beklager dette,
men har respekt og forståelse for beslutningen.
2. Valg af ordstyrer, referent
Henrik bliver valgt som ordstyrer og referent.
3. Samarbejde med leverafsnittet Aarhus Universitetshospital
Udsat til næste møde.
4. Radio/T.V. spots
Der afventes stadig mulighed for at bringe speaker og lydstudio fysisk sammen.
5. Kontakt til grupperne i regionen
Udsat til næste møde.
6. Psykiatrisk hospital/Gallo
Margit kommer med forslag til en person fra fællesskabet, der muligvis kunne være
behjælpelig. Henrik tager kontakt.
7. Aarhus Onsdag
Der er ikke kendskab til at annoncekampagnen direkte har ført til nykommere, men der er
enighed om at enhver form for synlighed er gavnlig.
8. Smukfest
Ansøgning om stadeplads er indsendt.
9. Rapportering til regionen
Taget af dagsordenen.
10. Indkomne forslag/eventuelt
Med henblik på at optimere kontakten til grupperne, fremkom der på sidste regionsmøde
forslag om at Info-udvalget skal have information, når der bliver oprettet nye grupper i
regionen. Ernst tager det op med regionens sekretær.
Der er kommet forespørgsel fra mandags gruppen i Skive, om hvorvidt Info-udvalget kan sørge
for præsentation af AA, til et møde for og med sognerådet. Henrik hat påtaget sig opgaven.
Margit fortæller kort om sine erfaringer med kemoterapi som ædru alkoholiker og mener at
der er meget lille bevidsthed om de følger det kan have og spørger hvordan man kan få
udbredt kendskaben. Det tilstræbes i første omgang at Margit i samarbejde med Ernst skriver
en artikel til Box334. Forslag til andre muligheder for at formidle erfaringerne er velkomne!
Margit spørger om der er en registrering af hvilke offentlige og private institutioner regionen
samarbejder med. Dette findes så vidt vides ikke, men der er enighed om at det vil være et
godt tiltag.

Ernst påpeger at der bør udpeges en konstitueret formand. Henrik bliver udpeget og påtager
sig at holde kontakt med Chenett, med henblik på overdragelse af løbende sager.
11. Afslutning
Mødet afsluttes med fastsættelse af næste møde dato, 20/4 2015, og sindsrobønnen.

