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AA-REGION MIDTJYLLAND
REGIONSMØDE 28. MAJ 2011
RAPPORT FRA INFORMATIONSUDVALGET
Samtlige henv. fra bl.a. sygeplejeelever, skoler, journalistelever, og banker, er blevet fulgt op og
besvaret.
Planlægningen vedr. deltagelse på Skanderborg festival, er i gang. Tre nye vagter har meldt sig, og
vil blive indkaldt til et orienterende møde om arrangementet.
Der arbejdes på deltagelse i arrangementet ”Plant Et Smil” i sep. 2011
Informationsudvalgets forsøg på at skabe system i omdelingen af info.-materiale til biblioteker, har
endnu kun resulteret i en henvendelse.
Informationsudvalget har på mødet d.5. maj gennemgået LIv`s dias – show til information. Forslag
til ændringer, kommentarer og kritik, er viderebragt til LIv.

RAPPORT FRA LIv.
Seneste møde afholdt 14. maj i Region Øst.
LIv`s dias-show til information, som blev godkendt på SK.til brug i 2011, vil blive redigeret og
fremsendt til ny godkendelse på SK.2012
LIv arbejder fremadrettet med frembringelse af en ny informationsfilm (TV-spot), men forventer
ikke at have en produktions-og indholdsplan klar til godkendelse på SK.2012
Der arbejdes fortsat på oversættelse af 2 engelske film.
Arbejdet med færdiggørelsen af de forslag til et Lægebrev, der fremkom på workshop 2010 i
Region Syd, er overdraget til Region Syd, der stadig har alt materialet fra Workshop´en.
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Informationsudvalget har på mødet d.5. maj gennemgået LIv`s dias – show til information. Forslag
til ændringer, kommentarer og kritik, er viderebragt til LIv.

RAPPORT FRA LIv.
Seneste møde afholdt 14. maj i Region Øst.
LIV’s dias-show til information, som blev godkendt på SK til brug i 2011, vil blive redigeret og
fremsendt til ny godkendelse på SK.2012
LIv arbejder fremadrettet med frembringelse af en ny informationsfilm (TV- spot), men forventer
ikke at have en produktions-og indholdsplan klar til godkendelse på SK.2012
Der arbejdes fortsat på oversættelse af 2 engelske film.
Arbejdet med færdiggørelsen af de forslag til et Lægebrev, der fremkom på workshop 2010 i
Region Syd, er overdraget til Region Syd, der stadig har alt materialet fra Workshop´en.
LIV’s informationsstander bliver nu opdateret, bl.a. med det nye dias-show.
På mødet 14. maj var (liv.)- Gruppesamvittighed, sat på som et punkt på dagsordenen, for at få en
snak om vores arbejde generelt, men også for at sikre at LI AA-REGION MIDTJYLLAND
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Næste møde i LIv 20. aug i Region Øst.
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