Region Midtjyllands hjemmeside www.aaregionmidt.dk:
Umiddelbart efter seneste regionsmøde blev Kontakt siden med kontaktinformation til alle,
der har en post i regionen ændret, så der ikke vises private mailadresser og telefonnumre
bortset fra sekretariatet.
I stedet vises en funktions-mailadresse f.eks. webmaster@aaregionmidt.dk
Når nogen anvender en funktions-adresse, oversættes den automatisk af serveren til den
pågældendes private mailadresse. Ingen behøver en ny mailadresse eller en ny postkasse
at holde øje med.
Ligeledes fjernes private mailadresser og telefonnumre fra alt hvad der lægges i ARKIV på
www.aaregionmidt.dk
Der er også arbejde i gang med at fjerne personlige adresser og telefonnumre i materiale,
der allerede findes i ARKIV.
Det passer fint med den nye persondataforordning og med AAs anonymitetsprincip.
I ARKIV findes mængder af regionens servicemateriale, dagsordner og referater fra møder
m.m. helt tilbage fra 2006. Hvis du ikke kender det eller ikke har været på besøg for nylig
var det måske en ide at klikke på ARKIV
Siden sidste regionsmøde er mappen Informationsudvalg blevet opdateret, så den nu er
up to date.
Der er arbejde i gang med at gøre forsiden mere mobilvenlig, så det bliver nemmere at se
kalenderen.
Og nu til noget helt andet.
Her i sommer sendte AA Danmark et brev til alle grupper og informerede om den ny aftale
med kriminalforsorgen. Den betyder, at folk, der er dømt for spritkørsel kan få nedsat
straffen eller tiden til generhvervelse hvis de går til AA-møder i en fastsat periode. De
grupper som er tilmeldt ordningen, kvitterer for deltagelse i et møde på et kort, den
pågældende selv medbringer.
Det står hver gruppe helt frit for at sige ja eller nej til at være med i ordningen.
Et opslag i mødeliste databasen viser, at ud af 104 grupper i regionen har 28 tilmeldt sig,
ingen har takket nej, men 76 grupper har ikke taget stilling.
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