REFERAT FRA INFORMATIONSUDVALGSMØDE, REGION MIDTJYLLAND.
TORSDAG D.22. OKT. 2009
Mødet blev afholdt hos Keld i Ebeltoft.
DELTAGERE: Charlotte-Susanne-Lis-Robert-Niels-Henrik-Pepe-Keld.
VELKOMST
Charlotte bød velkommen,og oplæste AA’s formålserklæring.
DAGSORDEN
Dagsordenen blev godkendt
REFERAT FRA SIDSTE MØDE
-Godkendt
SEMINAR
Seminaret blev aflyst, da antal tilmeldte ved tilmeldingsfristens udløb var under 15, som tidligere var
bestemt, som min. antal deltagere for seminarets afholdelse.
Der var enighed om at være konsekvense, i forhold til de beslutninger der er taget for seminarets
afholdelse.
Informationsudvalget vil fortsat arrangerer service-seminarer, og på et senere møde vil det blive drøftet
hvordan vi informerer om –og skaber større tilslutning til disse.
INFORMATIONSMATRIALE-STATUS
AA-og offentlig information, er udsendt til alle grupper i regionen.
Pepe undersøger hvor de små pjecer kan bestilles.
SKANDERBORGFESTIVALEN
aa-region midtjyllands deltagelse på festivalen, måtte desværre aflyses i år, pga. ”akut” mandskabsmangel. For at sikre og arrangerer næste års deltagelse, nedsatte info.-udvalget en Skanderborggruppe
bestående af: Susanne-Lis-henrik-Pepe.
NYT FRA LIV.
LIV ansøger om penge til ny OBS-film. To engelske AA-film bliver forsynet med danske undertekster.
LIV standeren på SK. Flyttes til forhallen (kaffepladsen). Der er ingen ledige standpladser til Lægedage
i Bellacenteret, så LIV deltager ikke.
SIDEN SIDST
Pepe oplyste at samarbejdet med AA’s ikke alkoholiske ven fungerer godt.
Der er blevet fremlagt AA-pjecer på biblioteker og hospitaler.
Pepe mf. har deltaget i Århus-kulturnat med en lille stand, med oplysninger og information om AA.
Lis og Robert har i et lokale i Sundhedshuset-frivillighedscenter i Silkeborg åbnet et AA-informationsSted, som de bemander to timer om ugen.
IDEER OG VISIONER
Hver enkelt info.-udv.medlem sørger for, at AA-pjecer og info.-matriale findes på biblioteker –lægehuseHospitaler-ect. I lokalområdet (evt. opfyldning)
Gør fortsat opmærksom på at informationsudvalget er et åbent udvalg, hvor alle interesserede aa’er
kan deltage.
EVT.
Næste møde i info.udvalget: Torsdag d.26. jan. 2010 hos Susanne i Århus.
Mødet blev afsluttet med sindsrobønnen.

