Anonyme Alkoholikere
Postboks 320
8700 Horsens
Bank: 1551 0912646
Tlf.: 2093,9285
E-mail: aa.dk.regionmidt@gmail.com

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

Der har ikke været afholdt nye møder om opdatering af hjemmesiden siden
sidste regionsmøde, men arbejdet fortsætter. Det forventes, at den nye
hjemmeside til dette regionsmøde er tilstrækkelig klar til at erstatte den
gamle, hvis det bliver beslutningen.
Det har fra starten været målet, at den nye side skulle overtage formidlingen
af, hvad der sker i AA i regionen. Det har derfor ikke været et mål, at skabe
en statisk side.
Vejledningen i at redigere hjemmesiden har ligget klar et stykke tid, så flere
kan tilføje nyt indhold, nyheder og begivenheder.
Den nye side kan indtil skiftet ses på adressen:
http://www.aaregionmidt.dk/cmsms

ITIT-udvalget:
En af AA's faste udvalg, som regionens webmaster er medlem af.

Servicekonference den 25 og 26. april 2015
Tema: ”Hvordan bringes budskabet videre udenfor AA”
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Der seneste møde i IT-udvalget blev afholdt 2. februar møde kl. 11:00.
Hovedemnet, ud over de faste punkter på dagsordenen, var brug af Skype til
udvalgsmøder.
For at afprøve Skype til et rigtigt udvalgsmøde, deltog jeg fra Region
Midtjylland i IT-udvalgsmøde via Skype. Efter nogle minutters
startvanskeligheder fungerede det fint resten af mødet.
På mødet blev også Regionmidts nye hjemmeside med GPS-baseret
mødesøgning demonstreret. Her kan man med en smartphone eller anden
computer søge alle møder i 5, 20 eller 50 km afstand uanset, hvor i Danmark
man befinder sig.
Umiddelbart efter mødet blev erfaringerne med Skype nedskrevet som en
række anbefalinger til andre udvalg, der har medlemmer, der vil benytte
Skype. En af anbefalingerne er, at sætte 5 minutter af inden mødet til at få
teknikken til at virke :-)
Næste møde 14. august kl. 11:00 i Thorsgade. (og på nettet)
Niels_O
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