REFERAT FRA INFORMATIONSUDVALGSMØDE REG. MIDTJYLLAND
26.01.10
1 VELKOMST
Charlotte bød velkommen, og oplæste AA´s formålserklæring.
2-3 GODKENDELSE AF DAGSORDEN OG REF. FRA SIDSTE MØDE.
Begge godkendt.
4 SEMINAR – SKAL VI PRØVE IGEN.
Der var enighed om at forsøge at afholde et nyt seminar til efteråret.
Info.-udvalgets medlemmer vil, bl.a. ved deltagelse i seminarer og workshops i de øvrige regioner,
Søge inspiration og ideer til dette seminar.
5 AA OG OFFENTLIG INFORMATION – PJECER – KUVERT TIL GRUPPEN
HVAD ER STATUS
AA og offentlig information er sendt til regionens grupper
Pjecer og Kuvert til gruppen, bestilles ved AA´s litteratursalg.
Et antal ”kuvert til gruppen” vil blive indkøbt af info.-udvalget, og omdelt til grupperep. ved næste
regionsmøde.
6 SKANDERBORGFESTIVAL
Ansøgning om deltagelse skal indsendes inden 1. april
Den nedsatte Skanderborggruppe er begyndt planlægningen, således at AA- region Midtjyllands
tilstedeværelse på festivalen 2010 kan blive en realitet.
7 NYT FRA LIV.
Ansøgning om nyt OBS.-film behandles på SK. 2010
LIV undersøger mulighed for at samle alt info.matriale i en særlig LIVportal på AA´s server, eller
at få oprettet en særlig LIV-gmail til lagring af materialer, således at de enkelte regioners info.udv.
kan få adgang til den samlede mængde af info.materiale.
LIV tager kontakt til Landsforeningen af væresteder, mhp. at etablere et samarbejde med tilbud om
opsætning af gratisfoldere og information om AA.
Det er region Midtjyllands tur til at afholde LIV-møde d.13.11.2010, et sted i regionen.
8 STØTTE TIL LOKALE INITIATIVER-ØKONOMI?
Regionen har afsat et beløb til økonomisk støtte til lokale initiativer, ”støttepenge” kan kun tildeles
efter ansøgning!
9 SIDEN SIDST
Åben information i Silkeborg fortsætter indtil sommer, hvor en evaluering vil afgøre det vidrer
forløb. Midtjyllands avis har bragt en lille artikel om stedet.
Kontakten til kommuner og menighedsråd fortsætter.
AA deltager for 4. gang i Frivilligcenter Århus´s synlighedsarrangement ”Plant et smil” i april 2010
10 IDEER OG VISIONER
Kontakt til AA-grupper i Århus om at holde hvert sit bibliotek, forsynet med AA-pjecer.
Østervang i Århus kontaktes for evt. fast (ugentlig?) tidspunkt, hvor en AA`er vil informerer om
AA
Kontakt til hjemløsebladet Hus forbi, om optagelse af artikel skrevet af en hjemløs AA`er.
11 NÆSTE MØDE
Næste møde i informationsudvalget afholdes :
SØNDAG D. 2. MAJ I KONGENSBRO HOS HENRIK.
Mødet blev afsluttet med sindsrobønnen.

