Region Midtjyllands hjemmeside www.aaregionmidt.dk:
Under menupunktet FIND AA-MØDER er tilføjet en knap Møder på internettet [tid], der
giver en liste over danske møder på internettet sorteret på ugedag og tid.
Da søgningen blev tilføjet nogle få dage efter at de fleste fysiske AA-møder lukkede var
der 15 møder på nettet om ugen. Det steg de følgende uger til ca. 75 møder. En del af
dem var lokale AA-grupper der nu holdt deres møder på nettet andre var tænkt som
landsdækkende møder. I skrivende stund, hvor mange fysiske AA-møder igen er åbnet er
antallet af ugentlige danske møder på nettet 48.
Regionen har to maillister midtnews og midtgrp alle dagsordner rapporter mm. sendes
ud på begge maillister før et regionsmøde efter mødet sendes referatet.
Selv om en mailadresse optræder flere gange på listerne sendes kun en mail.
midtnews:
Alle interesserede kan tilmelde sig den liste ved at gå ind på https://dkaa.dk/maillister/
krydse af ud for Region Midtjylland under Tilmeld/afmeld nyhedsbrev og skrive sin
mailadresse i feltet hvor der står ’E-mail adresse’ og klikke på Tilmeld-knappen.
Der bliver så sendt en mail til den indtastede mailadresse, hvor man kan kvittere for
tilmeldingen. Skulle man ønske at framelde sig listen er det samme procedure, blot skal
der klikkes på Afmeld-knappen.
midtgrp:
Denne liste genereres ud fra de oplysninger om gruppens postmodtager der er givet ved
gruppens start eller senere på https://dkaa.dk/find-aa-moder/aendre-gruppe-oplysninger/
Men her har vi et problem. Mange grupper opdaterer ikke kontaktoplysningerne.
Det er et alvorligt problem, at vi formodentlig kun når lidt over halvdelen af de ca. 100
grupper når der sendes noget ud fra AA Region Midt. Det er i øvrigt samme liste AADanmark anvender til deres mails.
Her kan du hjælpe.
Ved du hvem der er postmodtager i din gruppe? (eller i de grupper du kommer i)
Ved postmodtageren det?
Tag det op på næste gruppesamvittighedsmøde hvis i vælger en ny postmodtager eller
hvis oplysningerne skal opdateres gå ind på
https://dkaa.dk/find-aa-moder/aendre-gruppe-oplysninger/
Foruden navn og adresse til snail-mail er det vigtigt at få en mailadresse med og meget
gerne også et telefonnummer. Det hjælper til at AA kan nå alle grupper pr. mail.
Der arbejdes videre med at få midtgrp maillisten opdateret.
Webmaster
webmaster@aaregionmidt.dk
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