Rapport fra Informationsudvalget
Til regionsmødet 14. november 2009
Med hensyn til informationsarbejdet på landsbasis henvises til nedenstående referat fra
sidste møde i LIv.
Det kan tilføjes, at det nu står klart, at AA IKKE bliver repræsenteret med en stand på
Lægedage i Bella centeret. Vi prøver igen til næste år.
På regionsbasis måtte vi desværre konstatere, at der IKKE var tilstrækkelig interesse for
det planlagte seminar i Randers, så det måtte aflyses. Vi vil gerne forsøge at afvikle et
seminar senere, så hvis nogen har gode ideer til dette, modtages de med glæde.
Der er dannet en lille gruppe, der vil stå for vor stand på Skanderborgfestivalen. Hvis der
er flere interesserede, så meld ind.
De øvrige fortløbende aktiviteter kører stille og roligt.
Der er planer om at gentage en udsendelse af brev til kommunerne – tiden synes jo
moden til det nu!!!!!!-.

Referat af LIv-møde
Lørdag den 3. oktober 2009 i Klostermarkskirken i Ringsted
Dagsorden:
1) Velkomst v/Leon
2) Kaffe & præsentationsrunde
3) Valg af ordstyrer
4) Planlægning af næste møde/r (steder anføres – datoer aftales senere)
5) Siden sidst (HSR/strukturmøder) - og evt. gennemgang af referat for udestående punkter
6) Lægedage og andre tilbagevendende arrangementer
7) Gennemgang af enkelte punkter fra HSR møder (Bent)
8) Status på TV-spot + fremtidigt samarbejde med Århus Filmværksted (v/Leon)
9) Brug af DVD filmen til unge: ”Who Me?” v/Kurt
10) Samarbejde med vores ikke alkoholiske venner
11) Menneskebiblioteket (v/Jane + Hans Peter)
12) Jammerbugt Kommune (v/Ole m.fl.)
13) AA og offentlig information (pjece til sundhedspersonalet Henrik/Leon)
14) Information til grupper m.m. via Box bladet m.m. (hvem har ansvaret v/Ole)
15) Indsamling af materiale fra Regionerne til fælles brug/inspiration v/Anne
16) Indlæg til BOX 334 (bør komme hver gang)
17) Infopakke til grupper / status - herunder øvrige foldere
18) Uge 40 – pressemeddelelsen + tiltag i forbindelse med AA’s fødselsdag 14. januar …
19) Informationsstanden på SK fremover v/Pepe - ansøges (Leon)
20) Nye tiltag/indsatsområder
21) Arbejdsseminar / oplæg – v/Ole (ansøges / Leon)

22) Hvem skal inviteres til kommende LIv møde (andre udvalg m.m.)?
23) Nyt fra telefonvagten/e-mailvagten (v/Ole)
24) Regionerne rundt …
25) Eventuelt

Ad 1: Leon bød velkommen over en kop kaffe
Ad 2: Præsentationsrunde
Charlotte, formand for Informationsudvalget i Region Midtjylland - John, repræsentant fra
Informationsudvalget i Region Øst - Per, LIv repræsentant for Region Nordsjælland - Joan, HSR
repræsentant - Leon, LIv formand - Kurt, LIv føl fra Region Storkøbenhavn – Ole, LIv
repræsentant for Region Nordjylland – Anne, LIv repræsentant for Region Øst – Pepe, LIv
næstformand og LIv repræsentant for Region Midtjylland – Birger, repræsentant fra
Informationsudvalget i Region Øst – Allan, LIv suppleant for Region Nordjylland – Svend, ex.
WSM og ESM delegeret – Liana, observatør fra Region Øst – Marianne, formand for Region Øst –
E-mail adresse til LIv: LIv@anonyme-alkoholikere.dk
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Hans Peter, repræsentant for BOX 334 udvalget – Henrik, LIv repræsentant for Region Syd –
Dorrit, observatør fra Region Øst og Jane P, LIv repræsentant for Region Storkøbenhavn og LIv
referent.
Ad 3: Valg af ordstyrer
Marianne blev foreslået og valgt
Ad 4 : Planlægning af næste møder
Følgende turnus til mødeafholdelse blev aftalt:
1. møde afholdes af Region Nordsjælland søndag den 10. januar 2010
2. møde afholdes af Region Syd lørdag den 8. maj 2010
3. møde afholdes af Region Nordjylland august 2010 (inkl. arbejdsseminar)
4. møde afholdes af Region Midtjylland
5. møde afholdes af Region Storkøbenhavn
6. møde afholdes af Region Øst
Ad 5: Siden sidst (HSR/strukturmøder) – og gennemgang af referat for udestående punkter
Leon orienterede om HSR mødet den 29. august 2009. HSR relevante emner bliver drøftet under
øvrige punkter på dagsordenen.
Charlotte orienterede om strukturdebat dagen den 27. september 2009, som Charlotte deltog i som
suppleant i Servicekonferenceudvalget. Dagen forløb bl.a. på den måde, at der blev nedsat 3
arbejdsgrupper, der drøftede forslagene til strukturændringer. Disse drøftelser førte til
arbejdsgruppernes ideer og forslag til de fremtidige strukturdebatter i HSR regi.
Ad 6: Lægedage og andre tilbagevendende arrangementer
Charlotte orienterede om, at det endnu ikke er afklaret om AA kan få Info-standen med ved
Lægedagene i Bella Centret i år, da pladserne pt. ser ud til at være blevet solgt. I LIv er vi af den
opfattelse, at 20.000 kr. for en stand er for meget, hvorfor vi ikke vil ansøge om penge til dette
formål. Charlotte søger om at få en plads stillet til rådighed for Info-standen ved Lægedagene igen
til næste år.
Pepe orienterede om, at AA’s tilstedeværelse ved Skanderborg festivalen ikke blev til noget. Pepe
oplyste endvidere, at der på kulturnatten i Århus den 9. oktober 2009 er arrangeret, at AA er til
stede i Frivillighedscentret.
John orienterede om, at Region Øst har 2 tilbagevendende arrangementer med offentlighed
information om AA. Første weekend i juli hvert år afholdes Sundhedsdage i Holbæk, hvor AA er til
stede, og sidste weekend i august hvert år afholdes Sundhedsdage i Roskilde, hvor AA også er med.
Efterfølgende er der blevet lavet nogle artikler om AA’s deltagelse i et Sundhedsblad.

Ole orienterede om, at AA i Nordjylland har besluttet sig for at være til stede ved Nibefestivalen
igen til næste år, da AA’s tilstedeværelse i år fik synliggjort AA på en meget positiv måde.
Ad 7: Gennemgang af enkelte punkter fra HSR møder
Punktet udgik, da HSR punkter blev gennemgået under andre dagsordenpunkter
Ad 8: Status på TV-spot + fremtidigt samarbejde med Århus Filmværksted (v/Leon)
Leon orienterede om, at OBS foreløbigt har sendt AA’s OBS film for sidste gang i uge 40 i år. Efter
en drøftelse om et evt. nyt TV spot, blev vi enige om at ansøge om at få midler til at lave et ny TV
spot. Vi kan evt. lade os inspirere af de video-spot, der ligger på AA’s hjemmeside i USA på
følgende webadresse: http://aa.org/lang/en/subpage.cfm?page=42
Ad 9: Brug af DVD filmen til unge: ”Who Me?” v/Kurt
Kurt orienterede om, at han har fået mulighed for at vise den engelsksprogede DVD-film om unge
og alkoholisme på sin søns gymnasium.
Det er lederen på sønnens gymnasium, der synes, det ville være en rigtig god ide at lave et
tværfagligt projekt over et par dage, hvor engelsk og samfundsfag kombineres i forhold til emnet:
”Unge og alkoholisme”. Her kan den engelsksprogede DVD-film i allerhøjeste grad bruges til at
E-mail adresse til LIv: LIv@anonyme-alkoholikere.dk
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informere om AA’s syn på alkoholisme og AA’s løsning. Kurt har lånt den engelsksprogede
DVDfilm
til projektet, og mangler pt. kun en dato fra lærernes side om, hvornår projektet sættes i gang.
Leon orienterede om, at LIv har fået skriftlig godkendelse fra AA Great Britain om brugen af de 2
engelske DVD’er og tilladelse til at tekste dem med danske undertekster. DVD’erne og de oversatte
tekster er blevet sendt videre til Litteraturudvalget mhp. at gå i gang med danske undertekster. LIv
vil give Servicekonferenceudvalget et tilbud om at vise de 2 DVD’ere i Plenum ved SK 2010.
Ad 10: Samarbejde med vore ikke-alkoholiske venner
Jane orienterede om, at Region Storkøbenhavns Informationsudvalgs nye ikke-alkoholiske ven, Py,
deltager i Informationsudvalgsmøderne, deltager i andre sammenhænge, hvor AA's ikkealkoholiske
ven af Informationsudvalget i Region Midtjylland - Jesper Kiil - også deltager, samt
tager med som observatør på konkrete informationsopgaver i Region Storkøbenhavn.
Formålet er, at Py opnår en solid viden om og indsigt i informationsarbejdet i AA, som på et senere
tidspunkt kan bruges, når og hvis offentligheden efterspørger mennesker fra AA til at optræde i
medierne.
Pepe orienterede om, at Jesper Kiil pt. arbejder sammen med Bente Hansen (tidligere
ikkealkoholisk
ven i Region Storkøbenhavn) om at tage initiativ til at få formuleret en alkoholpolitik for
folkekirkerne og menighedsrådene. Kirkekontaktpersonerne er biskopper og provster.
Pepe orienterede om, at han og Jesper Kiil samarbejder om initiativer vedr. AA’s 75 års og AA
Danmarks 55 års fødselsdag til næste år. Det sker på skrift og i Grupperne (koordinere).
Ole orienterede om, at Jørgen Mølvad er vendt tilbage med fornyet styrke og entusiasme som
ikkealkoholisk
ven i Nordjylland efter en længerevarende pause. Ole oplyste også, at arbejdsmiljøchef i
Jammerbugt kommune – Børge Lindegaard – kan blive en ny potentiel ikke-alkoholisk ven af AA,
da Børge Lindegaard har udvist stor interesse og entusiasme i forhold til at samarbejde med AA.
Dette samarbejde har bl.a. ført til, at Børge Lindegaard har brugt AA’s syn på alkoholisme i
Arbejdsmiljøafdelingen i Jammerbugt kommunes dokument: ”Misbrug ved alkohol på
arbejdspladsen”. Derudover har Børge Lindegaard i samarbejde med AA indbudt
sikkerhedsgrupperne i Jammerbugt kommune til 2 temadage om alkohol på arbejdspladsen, hvor 3
AA’ere medvirker med at give et foredrag med titlen: ”Helvede retur” med efterfølgende mulighed

for at stille spørgsmål til dem.
Beslutning: Vi inviterer fremover vore ikke-alkoholiske venner med til LIv møderne og til
arbejdsseminarer for i dialog med dem at skabe et godt og frugtbart samarbejde.
Ad 11: Menneskebiblioteket (v/Jane + Hans Peter)
Jane orienterede om, at 9 AA’ere troppede entusiastiske og forventningsfulde op i Kongens have i
weekenden 28. – 30. august 2009 og var levende bøger. Menneskebiblioteket er et dansk initiativ,
der startede under overskriften ”Stop volden” på Roskilde Festivalen i år 2000.
Ideen bag menneskebiblioteket er at få sat spotlight på alle de fordomme, vi mennesker har om vore
medmennesker eller om særlige grupperinger i samfundet ud fra devisen: ”Mød dine fordomme
eller behold dem for dig selv”.
Ønsket og målet med menneskebiblioteket i Kongens Have er fra initiativtagernes og arrangørernes
side at skabe mulighed for, at menneskebiblioteket – i lighed med andre lande - kan udvikle sig i
Danmark, så det bliver muligt som låner at gå ind på et dansk bibliotek, låne en levende bog, der
f.eks. er ædru alkoholiker, og så ”bladre” i denne ædru alkoholikeres historie.
TV 2 Lorry bragte et indslag på 2 minutter om menneskebiblioteket fredag den 28. august 2009 kl.
19.30. Se mere på http://www.tv2lorry.dk/nettv (NB! Pga. anonymitetsprincipperne optræder der
ikke AA’ere i indslaget).
I øvrigt henvises til oktobernummeret af BOX 334, hvor flere af de medvirkende AA’ere beskriver
sine oplevelser med at være levende bog på Menneskebiblioteket.
Ad 12: Jammerbugt kommune (v/Ole m.fl.)
Henvisning til dagsordenens punkt 10
E-mail adresse til LIv: LIv@anonyme-alkoholikere.dk
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Ad 13: AA og offentlig information (pjece til sundhedspersonale v/Henrik + Leon)
Henrik og Leon orienterede om, at de ikke havde noget konkret, men at der arbejdes videre med en
pjece til sundhedspersonale i Region Syd.
Ad 14: Information til grupper m.m. via BOX 334 (hvem har ansvaret?)
I år har informationer om LIv’s arbejde været at finde i de fleste BOX 334 numre – senest i
oktobernummeret. Per B fra Region Nordsjælland vil fremover være ansvarlig for at klippe i
LIvreferaterne
og sende dette til BOX 334 redaktionen.
Ad 15: Indsamling af materiale fra Regionerne til fælles brug/inspiration v/Anne
Anne havde medsendt et bilag til dette punkt – et forslag til brev til personalechefer m.m. med
tilbud om at komme ud og informere om AA’s syn på alkoholisme og vejen til ædruelighed. Anne
efterlyste feedback på brevet og forslag til ændringer sendes til aa.oplysningoest@hotmail.com.
Anne efterlyste også andet offentligt informationsmateriale, hvorfor vi blev enige om, at vi på
arbejdsseminariet i 2010 vil forsøge at samle, hvad vi har af informationsmateriale på landsplan.
Ad 16: Indlæg til BOX 334 (bør komme hver gang)
Henvisning til punkt 14 på dagsordenen.
Ad 17: Infopakke til grupper – status – herunder øvrige foldere
Hans Peter orienterede om, at der sammen med referatet af det seneste regionsmøde i Region
Storkøbenhavn bliver udsendt 10 stk. af folderen: ”AA-gruppens arbejde”. Der medsendes også et
følgebrev, der henviser til, at hele infopakken kan bestilles i bogsalget. 10 grupperepræsentanter fik
efter ønske udleveret en komplet infopakke på selve regionsmødet.
Ad 18: Uge 40 – pressemeddelelsen + tiltag i forbindelse med AA’s fødselsdag 14. januar
Pepe orienterede om, at han og Jesper Kiil (ikke-alkoholisk ven i Region Midtjylland) samarbejder
om initiativer vedr. AA’s 75 års fødselsdag 10. juni 2010.
Leon orienterede om, at han som LIv formand har udsendt en pressemeddelelse i forbindelse med

uge 40.
Beslutning: LIv stiller spørgsmålet: ”Skal AA’s 75 års fødselsdag 10. juni 2010 markeres?” til
HSR. (Joan)
Ad 19: Informationsstanden på SK fremover v/Pepe – ansøges (Leon)
Pepe orienterede om, at den afsides placering af Informationsstanden ved dette års
Servicekonference i det store mødelokale virkede uhensigtsmæssig, da forholdsvis få besøgte
standen.
Beslutning: Leon laver en ansøgning til HSR om at få lov til at opstille Informationsstanden i
foyeren i nærheden af, hvor de SK deltagerne holder pauser til SK 2010. Der ansøges samtidig om
at få lov til at vise AA’s TV spot.
Ad 20: Nye tiltag/indsatsområder
Henvisning til punkt 15 på dagsordenen vedr. initiativ i Region Øst om at kontakte personalechefer
m.fl.. Marianne orienterede om, at Region Øst har fået skabt en kontakt med Stevns kommune. Der
er dog ikke kommet gang i noget konkret endnu.
Ad 21: Arbejdsseminar – oplæg v/Ole (ansøges/Leon)
På sidste LIv møde besluttede vi at afholde et LIv arbejdsseminar i samarbejde med TVU
regionsrepræsentanterne, E-mailvagten, Box 334 udvalget og de Internationale delegerede med det
formål at udvide kendskabet til hinanden, at dele erfaringer med hinanden for derigennem at styrke
tilliden udvalgene imellem og dermed også samarbejdet.
Beslutning: Ole undersøger, hvornår der er ledige weekender på Tranum Strand i august 2010 og
hvad prisen er.
Ole, Svend og Leon laver et konkret oplæg til arbejdsseminariet til næste LIv møde 10. januar 2010.
LIv laver en ansøgning og et budget på arbejdsseminaret og sender det til HSR til godkendelse. LIv
foreslår, at søndagen bruges på, at LIv, TVU og Box 334 udvalget afholder ordinære udvalgsmøder.
(for ligesom at slå 2 fluer med ét smæk og holde udvalgsomkostningerne nede)
E-mail adresse til LIv: LIv@anonyme-alkoholikere.dk
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Ad 22: Hvem skal inviteres til kommende LIv møde (repræsentanter fra andre udvalg)?
Punktet bibeholdes på dagsordenen fremover som et checkpunkt om repræsentanter fra andre
udvalg skal inviteres med til et LIv møde, når der er punkter på dagsordenen, der vedrører andre
udvalgs ansvarsområder.
Ad 23: Nyt fra Telefonvagten/e-mailvagten (v/Ole)
Der var intet nyt fra telefonvagten. E-mailvagtens erfaringsdokument er kommet tilbage fra
Litteraturudvalget.
Beslutning: På LIv mødet 10. januar 2010 tages et punkt med på dagsorden, hvor indstillingen om
at få E-mailvagtens erfaringsdokument godkendt på SK 2010 behandles.
Ad 24: Regionerne rundt …
Region Nordjylland: Allan orienterede om, at AA stadig giver information om AA med jævne
intervaller på Ålborg sygehus, på forsorgshjemmet Svendstrupgård og på SOSU-skolen i
Hammerbakker. Allan orienterede også om, at det var AA-grupperne i Nibe, der var tovholdere på
AA’s deltagelse i Nibefestivalen i år. Endelig orienterede Allan også om det samarbejde AA har
fået med Jammerbugt kommune, som der kan læses mere under punkt 12.
Region Midtjylland: Charlotte orienterede om, at Informationsudvalget afholder et nyt
serviceseminar den 31. oktober 2009, da forrige serviceseminar havde fået mange fra grupperne til
at vise interesse for servicearbejde. Jesper Kiil er inviteret som ikke-alkoholisk ven. Pepe
orienterede om, at han 1 gang om måneden giver information om AA i Kærshovedgårds
Statsfængsel. Derudover gives jævnligt information om AA til skolerne – bl.a. Journalistskolen.
Region Syd: Henrik orienterede om, at Informationsudvalget afholder et seminar om de

internationale delegeredes arbejde den 20. oktober 2009. Henrik orienterede også om, at
regionsmøderne forløber bedre efter man indførte en praksis om at afslutte møderne med
gruppemøder. Endelig orienterede Henrik om, at der arbejdes på at få formuleret en pjece til
sundhedspersonale.
Region Nordsjælland: Joan orienterede om, at hun er ny HSR repræsentant for Region
Nordsjælland og at hun repræsenterer HSR i LIv. Ny LIv repræsentant for Region Nordsjælland er
Per B. Joan orienterede om, at Informationsudvalget er ved at planlægge åbne møder i Hillerød og
Helsingør. AA deltog med Informationsstanden ved kulturnatten i Hillerød. Region Nordsjælland er
blevet valgt til at afholde Landsmøde i 2010 og sædvanen tro markerer Region Nordsjælland også
AA Danmarks fødselsdag den 14. januar 2010.
Region Storkøbenhavn: Udover de allerede oplyste ting i Region Storkøbenhavn under tidligere
dagsordenpunkter, orienterede Jane om, at Informationsudvalget afholder et Informationsseminar
for interesserede AA’ere fra grupperne den 27. februar 2010 på Hovedservicekontoret.
Informationsudvalget har desuden lavet en INFO-bank database, som gør det muligt at søge efter
specifikke hjemmegruppeområder og specifikke offentlige informationsopgaver, således at konkrete
offentlige informationsopgaver så vidt muligt kan løftes af lokale AA’ere i et samarbejde med en
fra Informationsudvalget, der har erfaring med offentlig information. Informationsudvalget har
taget personlig kontakt til AA’ere i forskellige grupper om de ville stille sig til rådighed, og det har
foreløbig betydet, at 24 har tilmeldt sig INFO-banken.
Region Øst: Udover de allerede oplyste ting i Region Øst under tidligere dagsordenpunkter,
orienterede Anne om, at Informationsudvalget vil prøve at kontakte telefonvagtens kontaktpersoner
for at høre om de kunne være interesserede i at deltage i offentlige informationsopgaver.
Ad 25: Evt.
Referenten udtrykte ønske om færre dagsordenpunkter på fremtidige LIv møder. Herefter lukkede
Leon mødet af med en tak for en god forplejning og et dejligt møde. Vi sluttede kl. 16.00 med
sindsrobønnen.
På LIv’s vegne og med kærlig AA hilsen
Jane P, referent
E-mail adresse til LIv: LIv@anonyme-alkoholikere.dk

