REFERAT FRA MØDE I INFORMATIONSUDVALGET DEN 10.03.07
HOS SUSANNE
TIL STEDE: Pepe, Susanne og Charlotte
Ad punkt 1: Dagsordenen blev godkendt
Ad punkt 2: Referatet fra sidste møde blev godkendt med den rettelse under ’TILSTEDE’, at der
skal stå Susanne i stedet for Lisbeth.
Ad punkt 3:
Pepe: Der har været arbejdsweekend i LIV, her fra regionen deltog Pepe og Susanne. Der foreligger
endnu ikke referat, men Pepe kunne referere:
a) Lægeprojektet med lægekuverter og lægedage fortsætter – ( medmindre andet
vedtages på Servicekonferencen)
b) Indsatsområdet i år er de nye kommuner. De forskellige regioner har taget kontakt,
og der har været nogle henvendelser fra kommunerne herefter. Vi er også i gang,
se under punkt 4.
c) Projekt ’ Film til OBS’ søsættes. Når det foreligger, laves der et prisoverslag, idet
AA under alle omstændigheder selv skal dække omkostningerne til selve
produktionen. Det vil i givet fald blive genanvendeligt i andre sammenhænge (
andre film, på nettet etc). Når prisoverslaget foreligger, sendes det til godkendelse
i HSR. Formentlig kommer det til at dreje sig om 100.000 kr.
d) Projekt ’Statistik’ sættes i gang, idet man vil prøve at formulere et skema til SK
2008. Motivet er, at Kommunerne og Lægerne vil have tal på bordet. Charlotte
udtrykte betænkelighed ved, om tallene kan blive repræsentative til det brug, men
under alle omstændigheder vil vi selv kunne bruge dem.
e) Der har været sigtet meget udad med information. Vi skal ikke glemme den
interne information. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal gå videre med dette.
Det er vedtaget, at der skal sendes rundsending til ALLE grupper om ’ hvad LIV
laver’. Måske også besøg i grupperne af LIV.
f) Hjemmesiden er nu lagt ind under LIV m h t indholdet. Der er DATAfolk –
AA’ere-, som tager sig af det tekniske. Det skal gøres mere klart, hvad der må stå
på regionernes hjemmesider, f eks i forbindelse med invitation til arrangementer.
g) Der er gang i et nyt interesseområde: Præsterne og menighedsrådene. Pepe er
sammen med Jesper Kiil i gang med ’Hvordan’. Det kommer med som punkt på
næste LIV-møde, hvor Jesper Kiil deltager.
h) Næste LIV-møde: 16.06.07
Ad punkt 4:
Pepe: Der er 19 kommuner. Alle får et brev personligt stilet til Formanden for Social og
Omsorgsudvalget. Deri oplyses om hvad AA er, hvad vi kan, og hvordan man kommer i kontakt
med os, hvis det har interesse med yderligere oplysninger. Hvis der er kontakt, gives denne videre
til en AA’er i den pågældende kommune – kontaktperson.
Ad punkt 5:
Hjemmesiden er begyndt at blive brugt lidt. Finn vil kun stå for det tekniske, indholdet er
informationsudvalgets ansvar.

Ad punkt 6:
HSR-repræsentanten skal modtage og formidle informationer mellem regionen og HSR og viceversa. Hvordan sikres og bedres denne kommunikation?
Vi tager det med som punkt til næste regionsmøde.
Ligeledes tager vi med som punkt: Hvad kan udløse et ekstraordinært Regionsrådsmøde og er disse
lukkede?
Ad punkt 7:
Pepe: Vi deltager i Synlighedsprojekt med stand. Det koster 100 kr for en stand. Vi oprettes på
hjemmesiden ( FRIBØRSEN, Frivillighedscentret i Århus)
Vores egen stand er under opbygning, der er bevilget 4000 kr.
Ad punkt 8:
Pepe har søgt om 7500 kr
Susanne søger festivalledelsen om stadeplads som sidste år, idet vi betaler, hvad det koster. Der
sammensættes vagthold af interesserede, primært fra regionen.
Skanderborgfestivalen finder sted den 8.-12. august.
Ad punkt 9:
Susanne: Tidligere forsøg på orientering til/ besøg i grupperne fra HSR-repræsentant og regionens
formand er slået fejl. Vi vil forsøge igen.
Derudover diskuterede vi, hvordan vi i det hele taget bedrer kontakten til grupperne, specielt de
grupper, der ikke er repræsenteret ved regionsmøderne, dvs ikke har valgt en grupperepræsentant.
Vi vil foreslå som emne til næste regionsmødes Workshop:
’Hvordan får vi flere grupper repræsenteret ved regionsmøderne?’ Susanne og Charlotte laver et
oplæg.
Ad punkt 10:
Pepe: Kærshovedgård kører. Han har hver gang interesserede AA’er med. Det er også planlagt at
tage vores formand, Carsten, med.
Der er mange henvendelser fra Journalisthøjskolen, der har været møde med et TV-hold på
Journalisthøjskolen. Det er understreget at det kun er til internt brug.
Emnet lige nu er ’Unge og AA’. Vi har ikke nogen egentlig gruppe for unge under 25. Der er en
sådan i København, som Pepe har henvist dem videre til.
Men interessen er der fra medierne lige nu.
Ad punkt 11:
Pepe og Susanne vil undersøge mulighederne for et lokale i Århus til et informationscenter. Helst
med ’nem adgang’ fra gaden, d v s stor tilgængelighed.
Næste LIV-møde afholdes her i regionen, alle er velkomne, hjælpere søges.
Ad punkt 12:
Næste møde mandag den 10. eller lørdag den 15. september.
Vi sluttede med Sindsrobønnen
Referent: Charlotte

