Anonyme Alkoholikere
Postboks 320
8700 Horsens
Bank: 1551 0912646
Tlf.: 3071.1571
E-mail: aa.dk.regionmidt@gmail.com
REPPORT FRA REGIONS MIDTS INFORMATIONSUDVALG
Informationsudvalget består pt. af: Susanne, Anne-Maj, Dorthe, Chenett, Henrik, Henrik, Ernst og Jens.
Informationsudvalget har siden opstart indkaldt til 3 møder, hvoraf det sidste blev aflyst pga.
sygemeldinger.
De første 2 møder har vi brugt på at spore os ind på hvad det er vi gerne vil med informationsudvalget og
hvordan vi udføre disse opgaver i praksis så det er til bedst gavn for alkoholikeren der stadig lider.
Informationsudvalget har til opgave, at informere om AA, internt og eksternt i Regionen.
Internt:
Vores første opgave ved den interne informations er først og fremmest at finde ud af hvor mange
informationen når ud til. Vi har derfor besluttet at sende en mail ud til alle grupper, hvor vi beder om
respons og se hvad der kommer tilbage. Desuden er vi ved at klarlægge hvilke grupper der har en
grupperepræsentant og hvilke grupper der kunne have brug for vejledning omkring GSR og dennes formål
og betydning.
Vi har deltaget i LIV møde.
Eksternt:
Vi er i gang med at undersøger muligheden for at indføre ”Bevisthedsmåneder”/”Temadage”. Da der var
delte meninger om hvordan vi bedst skulle gribe det an, har vi søgt viden og informations fra vores
udenlands delegeret.
Vi leder efter en afløser til fængselsbesøgene.
Vi har været på Skanderborg festival.
Vi er ved at genoptage vores hospitalsbesøg på lever afd. og er ved at finde folk til dette.
Vi har skrevet til sundhedsministeren og haft en udveksling om begrebet ”alkoholisme” og hvordan deres
opfattelse af ”alkoholisme som en sygdom” er.
Desuden fylder AA jo 60 år i januar og det er for os, en oplagt mulighed for at oplyse omverden om vores
program og historie.
Vi har brugt tid på at klarlægge 11. tradition så vi ikke gør noget der er i uoverensstemmelse med denne.

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

