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Orientering om ”Hjemmesiden”
Region Midtjyllands hjemmeside www.aaregionmidt.dk:
Den 17. juni afholdtes et møde i Grønnegade 80 i Aarhus om opdatering af hjemmesiden. Der blev
vedtaget en række tilretninger først og fremmest af typografien. Disse er nu udført og lægges på
siden.
ITIT-udvalget:
En af AA's faste udvalg, som regionens webmaster er medlem af.
Der seneste møde i IT-udvalget blev afholdt 24. august kl 11:00 i Thorsgade.
Som følge af den vellykkede afprøvning af Skype på det seneste møde, deltog både
repræsentanterne for Region Nordjylland og Region Midtjylland via Skype.
Hovedemnet, ud over de faste punkter på dagsordenen, var søgemaskine optimering af
hjemmesiden, så siden får en god placering i søgemaskinerne.
Carsten fra Nordjylland, fortalte kort, hvad der skal til:
- Søgeord, emneord og overskrifter skal matche sidens indhold.
- Eksterne sider, der linker til siden.
- Hyppige, gerne daglige, opdateringer også af forsiden.
Vi er godt med; men med hensyn til opdateringer af forsiden kniber det lidt.
Der blev talt om at sætte ”Til Daglig Eftertanke” og diverse artikler på forsiden.
Endelig blev der talt om at betale sig til at komme øverst blandt de betalte links vha. adwords, med
det formål, at henvise til hjemmeside, telefon- og mailvagt. Der var enighed om, at det var en vigtig
diskussion at få taget hul på, da den måske kunne vare i årevis. Det på trods af Dr. Bobs udtalelse
om at der er to måder at bryde traditionen om anonymitet:
1 - At stå frem med navn i medierne.
2 - At være så anonym at ingen alkoholiker kan nå en.
(Dr Bob and the good oldtimers p.261)
Næste møde 5. oktober kl. 11:00 i Thorsgade. (og på nettet)
Niels_O

Servicekonference den 25 og 26. april 2015
Tema: Hvordan bringes budskabet videre udenfor AA

