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Orientering om ”Hjemmesiden” 
Region Midtjyllands hjemmeside www.aaregionmidt.dk: 
 

Lørdag den 26. oktober kl. 10.00 blev der i Aarhus afholdt et møde i redaktionsgruppen 
om opdatering af hjemmesiden. 
 
Siden det første møde d. 13 juni, hvor det blev besluttet hvilket CMS system vi ville lave 
siden i, Var mekanikken bag ved blevet lavet. Der var udarbejdet en skabelon til siderne så 
de bliver responsive – det nye sort inden for webdesign – det vil sige, at siden tilpasser sig 
skærmstørrelsen, så den er brugbar til alle skærmstørrelser, smartphone, tablet, og PC. 
 
Nu var det strukturering af indholdet det handlede om. Den overordnede menustruktur 
blev fastlagt. Den understøtter ønsket om mere plads til faktuelle oplysninger om 
regionen, og der lægges vægt på nyheder om, hvad der sker rundt i grupperne i 
regionerne. 
På mødet blev en række opgaver vedrørende indholdet på siderne, udseendet af siderne 
samt brugervejledning fordelt. 
 
Det forventes, at den ny hjemmeside er klar omkring årsskiftet. 
Til den tid er det tanken at åbne for, at flere ”journalister” rundt om i regionen skal kunne 
tilføje nyheder samt begivenheder i kalenderen. 
 
I mellemtiden kan den nye side ses på adressen:  http://www.aaregionmidt.dk/cmsms 
 
 
IT-udvalget: 

En af AA's faste udvalg, som regionens webmaster er medlem af. 
På mødet den 15. september 2013 på kontoret i Thorsgade. 
Efter en orientering fra regionerne kom en orientering fra webredaktionen. 
På www.anonyme-alkoholikere.dk viser den seneste statistik, at de meste af trafikken går 
til forsiden og menupunktet ”Find AA møder” 
Der blev diskuteret onlinebetaling i bogshoppen 
Og igen blev Gmail diskuteret, der er en række problemer: En Gmail konto nedlægges 
automatisk, hvis den ikke har været i brug en vis tid. Enhver bruger kan ændre 
adgangskoden. AA-Data vil foretrække, at Gmail erstattes 
af mailadresser på AA's server. Disse nedlægges ikke, og en ny adgangskode kan oprettes 
og gives til en anden i gruppen i tilfælde af at postmodtageren pludselig forsvinder. 
 
Næste møde 24. november kl. 11:00 i Thorsgade. 
 
 
Niels 


