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Ved det seneste regionsmøde i Brædstrup blev det besluttet, at sætte den 
nye hjemmeside i drift. Det skete så dagen efter den 14. september.  
Siden da er der jævnligt kommet nye artikler på forsiden om, hvad der sker   
og er sket af service og andre møder og arrangementer i regionen. Artiklerne 
er skrevet af forskellige AA'ere, der har arrangeret møderne eller deltaget i 
arrangementerne. Særligt informationsudvalget været oppe på mærkerne.  
Det var fra starten ideen med den nye hjemmeside, at overtage regionens 
hedengangne blads rolle som formidler af hvad der sker i regionen, så alle 
interesserede har et sted at henvende sig.   
Besøgstallet pr. måned på www.aaregionmidt.dk er næsten tredoblet siden den 
nye hjemmeside blev sat i drift, så vi er på vej, og der plads til mange flere. 
 
Det handler nu om at formidle, at regionen har en hjemmeside 
www.aaregionmidt.dk hvor man kan følge med i hvad der sker. Og at sende en 
skriv til regionens sekretær eller webmaster, om kommende møder og 
arrangementer, eller indtryk fra noget der har været afholdt, eller andet der 
kunne være interessant  for AA'ere i regionen. 
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To små opgaver, du er den bedste til at klare  -  i dag.  
 
ITITITIT----udvalget:udvalget:udvalget:udvalget:    

En af AA's faste udvalg, som regionens webmaster er medlem af.   
Der seneste møde i IT-udvalget blev afholdt 5. oktober kl 11:00 i Thorsgade. 
Også denne gang, deltog både repræsentanterne for Region Nordjylland og 
Region Midtjylland via Skype. 
Efter sidste møde hvor Carsten fra Nordjylland talte om søgemaskine 
optimering er www.anonyme-alkoholikere.dk blevet optimeret.   
Den ligger nu nummer et ved søgning på ”anonyme alkoholikere” lige efter de 
betalte annoncer. Det kan ikke blive bedre. Det er præcis her den mest 
troværdige information befinder sig.  
Det er stadig tanken, at lave et forsøg med adwords for at henlede 
opmærksomheden specifikt på telefon- og e-mailvagten. 
 
Næste møde 5. oktober kl. 11:00 i Thorsgade.  (og på nettet) 
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