Referat fra møde i Informationsudvalget. AA, Region Midtjylland, afholdt d.15/7-2008
Tilstede: Charlotte, Pepe, Erland, Alex, Niels og Susanne.
1. Velkomst og oplæsning af formålserklæringen ved Charlotte.
2. Som referent valgtes Susanne.
3. Dagsordenen blev godkendt.
4. Referat fra sidste møde ( 3/1-2008) blev godkendt.
5. Der mangler kun finjusteringer på AAs deltagelse i Skanderborg festival 2008.Pepe udarbejder
"vagtplan" og Pepe og Susanne ordner de sidste praktiske ting.
Såfremt der måtte fremkomme ønske derom,afholdes AA-møde i AAs telt.
Der laves dagligt en "lille statistik" omkring udlevering af pjecer, besøg af presse, henvendelser
o.s.v.
6. Vedr. regionens hjemmeside oplyste Niels ,at siden besøges mellem 3-400 gange pr. måned.
Informationsudvalget beslutter, at der oprettes "egen hjemmeside" udelukkende omkring
information fra udvalget, så folk kan læse hvad der foregår, hvorfor og hvor henne.
Der afholdes "hjemmesidemøde" på landsplan (AA-DK ) i august 2008.
7. I Informationsudvalget har vi længe puslet med ideer omkring et informationsseminar for
interesserede i regionen, for derved forhåbentlig at skabe interesse for at være med i Infoarbejde. Vi mener at jorden skal gødes med oplæg og debat og fremkommer på næste
regionsmøde med et samlet oplæg. Oplæg udarbejdes af Pepe, Charlotte, Alex og Sus med
udgangspunkt i pjecen "Glæden ved at være grupperepræsentant"
Såfremt forslaget om seminar vedtages på regionsmødet vil det blive afholdt lørdag d. 15.
november 2008.
8. Der forelå udkast til et færdigt blad for Reg. Midtjylland og Rene har aftalt pris og trykning samt
forsendelse med hovedkontoret.
Bladet går antagelig i trykken kort efter Renes sommerferie. Efterflg. skal der oprettes et
bladudvalg for regionen.
9. I LIV skal afholdes møde med "filmfolkene" for at redigere og evt. færdiggøre.
Samarbejdet med vores " ikke alkoholiker" fungerer perfekt og Jesper er godt igang med med
henv. til præster og menighedsråd bistået af Pepe.Jesper har planer om oprettelse af en
decideret "præstegruppe".
10. Susanne skal i januar 2009 ud i "Damegruppen "( en kreds af damer, der mødes en gang om
måneden til snak om f.eks. kunst og kultur)og fortælle hvordan det var og hvordan hun nu holder
sig ædru via AAs program med de 12 trin.

Pepe har i jazzugen i Århus haft "en snak "med en del mennesker med alkoholproblemer.
"Plant et smil" arrangementet i Århus i maj var velbesøgt fortrinsvis af pårørende til alkoholikere.

11. Der er planer om kontakt til byrådspolitikerne.
Kontakt til hjemløseorganisationen hus forbi.
12. Næste møde afholdes d.21/10 kl.18.30 hos Susanne.
Mødet sluttede kl.21.40 med sindsrobønnen.

Referent Susanne.

