Referat fra møde i Informationsudvalget i AA Region Midtjylland,afholdt d 3/1 08
Tilstede:Pepe, Henrik, Niels, Charlotte og Susanne.
1.Susanne bød velkommen og oplæste formålserklæringen.
2.Som referent valgtes Susanne.
3.Dagsordenen blev godkendt.
4.Referatet fra sidste møde i marts 2007 blev godkendt.
5.Charlotte er blev udpeget som ny formand for Informationsudvalget og er
samtidig suppl. i LIV.
6. Hjemmesiden.
Niels orienterede om hjemmesiden for AA Region Midtjylland,der fungerer som en
slags "serviceorgan" i Regionen.
Teknikken er kraftigt forenklet og der opbygges i øjeblikket et arkiv,hvor
mødeindkaldelser,referater o.a. ligger.
Hjemmesiden vil være under stadig udvikling.
7.Der er nu taget kontakt til alle de nye kommuner og der laves her i foråret en
slags opsamling,da det langt fra er alle kommuner,der har fundet deres
ståsted.Opsamlingen vil muligvis foregå pr. post og vi håber derved at få
kommunerne i tale.Det næste bliver så at skaffe villige folk til at være AAs
kontakt til kommunerne.
Der er osse sendt brev ud til samtlige menighedsråd og der arbejdes videre med
dette.
8.Der afholdes møde i LIV,d.5.januar 2008.
Der er i november 2007 afholdt Lægedage og det har været en succes osse denne
gang.
Der har været møde i København med AAs ikke-alkoholiske venner hvor der bl.a.
blev drøftet ideer og visioner til det fremtidige samarbejde.
Yderligere er det vigtigt at LIV "kommer ud til Regionerne".Der er stadig en
del,der ikke ved,at LIV findes og hvad udvalget beskæftiger sig med.
9.Siden sidst har Erland meddelt,at han ikke længere ønsker at være med i INFO
ligesom Lisbeth ønsker pause fra arbejdet.
Der er kommet notits i Århus Onsdag vedr. mødetider og sted.Ligeledes vil
formålserklæringen blive trykt,så folk kan læse hvad AA står for.
Pepe er fortsat en gang om måneden på Kærshovedgård.Der er lavet aftaler for
hele 2008.
KRIM-ordningen fungerer stadig,men er dog ændret således,at det at komme i AA
ikke betyder mindre straf ligesom personen ikke opnår at få kørekortet igen
hurtigere ved at gå i AA.
10.Ideer og visioner.
At der etableres uddeling af pjecer mellem en AAer og biblioteket i den
pågældenes lokalområde.
At vi forsøger at skabe information om AA via "Hus Forbi"
At lave et endags-seminar(evt. i samarbejde med anden Region).Emne kunne
være"Til dig,der møder op i AA for første gang."
11.Næste møde afholdes fredag.d.4/4-2008 hos Charlotte i Ringkøbing.
Mødet sluttede kl.21.40 med Sindsrobønnen.
Referent Susanne.

