REFERAT FRA INFORMATIONSUDVALGSMØDE D.17-03-O9
Mødet blev afholdt hos Henrik i Kongensbro.
MØDEDELTAGERE: Charlotte,Susanne,Pepe,Henrik,Alex,Niels Keld.
VELKOMST
Charlotte bød velkommen, og oplæste AA´s formålserklæring.
GODKENDELSE AF DAGSORDEN.
Godkendt.
GODKENDELSE AF REF.FRA SIDSTE MØDE.
Godkendt.
SEMINAR.
Dato for afholdelse af seminaret blev fastsat til 31.-okt. 2009. Der undersøges om seminaret evt. kan
Afholdes i Silkeborg.
Der fremkom mange ideer og forslag til seminarets konkrete indhold og program, bl.a. at opdele
seminaret i Workshop`s omkring de enkelte ”servicegrene” (telefonvagt,kontaktperson,sponsor,-o.s.v.)
Det blev besluttet, at arbejde vidre med de mange gode ideer og emner, og samtidig bl.a. gennem
regionsbladet, at opfordre de enkelte AA-grupper til at komme med ideer og forslag til seminarets
Indhold/program.
Seminarets endelige program/indhold vil blive fastlagt på et planlægningsmøde i informationsudvalget.
Dette møde afholdes MANDAG d.11. MAJ kl. 19-00 hos Charlotte i Ringkøbing.
INDSLAG I LOKALRADIO
Niels oplyste at det er muligt, gennem en lokalradio der dækker en stor del af regionen, at få annonceret
AA-gruppernes mødetidspunkt, samme dag som de holdes. En omtale i det næste regionsblad vil
Oplyse nærmere om denne mulighed.
AA OG OFFENTLIG INFORMATION
(En vejledning til grupper og informationsudvalg)
Det blev besluttet at sende denne gode og særdeles brugbare vejledning -med post- til alle regionens
Grupper.
SKANDERBORG FESTIVAL
Susanne oplyste at AA er meget velkommen på festivalen, og at planlægningen for deltagelsen er i gang.
NYT FRA LIV.
Pepe meddelte at (obs-) filmen er færdig og at resultatet er rigtigt godt. LIV. Har lavet en informationsPakke som tilbydes alle AA-grupper (litteratursalg pris 40 kr.) Charlotte vil omtale denne info.-pakke på
næste regionsmøde.
SIDEN SIDST
Se øvrige punkter !!
IDEER OG VISIONER
Alex fremlagde en ide om at ”nabogrupper” i regionen ,samler sig og samarbejder om
informationsarbejdet i deres lokalområde.
Ideen gav anledning til en generel snak om informationsarbejdet i regionen, og at det er vigtigt at gøre
Opmærksom på ,at informationsudvalget er et åben udvalg, hvor alle interesserede aa`er kan deltage.

IDEER OG VISIONER FORS.
Et forslag fra Niels om en ændret udformning af regionens mødeliste, således at klokkeslæt for mødets
afholdelse, vil stå som første oplysning, vil af Niels selv blive fremlagt på næste regionsmøde.
EVT. HERUNDER NÆSTE MØDE
Næste møde i informationsudvalget : 11. maj kl. 19.00 hos Charlotte i RINGKØBING.
DAGSORDEN: Planlægning af informations seminar
Næste informationsudvalgsmøde: 22. okt. 2009 hos Keld i Ebeltoft.
Mødet blev afsluttet med sindsro-bønnen.

