Rapport fra Informationsudvalget til regionsmødet i region Midtjylland den
21.02.09
Et planlagt møde i udvalget den 20.01.09 måtte desværre aflyses p g a sygdom, så der
har ikke været afholdt møder siden sidste regionsmøde.
Øvrige aktiviteter fremgår af nedenstående rapport fra vores LIV-repræsentant, samt
rapporten fra LIV
Med venlig hilsen
Charlotte
Rapport fra Region Midtjyllands LIv-repræsentant.
Jeg og Jesper Kiil (ven af AA) arbejder videre med Information til:
Kommuner og Menighedsråd.
Vi arbejder med en pressemeddelelse ang. STORE BOG bliver 7o år
udkom i 1939. Bente Hansen (AA-ven Kbh.) er også med til at skrive.
Liv har kontaktet Kriminalforsorgen og Misbrugscentre og tilbudt
AA-foredrag. Det bærer frugt og der har været en række henvendelser
– jævnt fordelt i Regionerne. Vi fortsætter.
Filmspot til OBS er påbegyndt og forventes klar ca. marts 09.
Regionen har nu Tv spots (am.) ca. 30 sek. til inspiration.
Power point om AA's stuktur og om AA og Alkoholisme.
AA-hilsen
pepe

Allerød, den 22. december 2008

Rapport fra LIv til HSR mødet den 24. januar 2009:
Vi har ’genbehandlet’ AA- og offentlig information som vi fik retur på det senest afholdte HSR
møde, og fremsendt på ny til HSR til godkendelse.
Vi har tilføjet/ændret de punkter som blev påpeget sammen med udvalgets egne tilrettelser, som
dog er af bagatelagtig karakter.
Vi har fremsendt folderen ”AA as a Ressource for the health Care Professional” til
Litteraturudvalget og anmodet om en tilkendegivelse af hvem der kan oversætte – samt
naturligvis en godkendelse af dette.
Vi afventer svar fra Litteraturudvalget.
I forbindelse med TV-spottet til ’OBS’ har vi modtaget den ændrede kontrakt som aftalt på
seneste HSR møde.
I skrivende stund afventes AA’s advokats udtalelse før endelig underskrift.
Ligeledes i skrivende stund har vi modtaget et ’Optagemanuskript’ som vi behandler i LIv for at
kunne godkende overfor Århus Filmværksted som gerne vil i gang med optagelserne medio
januar 2009.

På vegne af LIv
Leon

