
REFERAT FRA INFORMATIONSUDVALGSMØDE  28.10. 2010

Mødet blev afholdt hos Keld i Ebeltoft.

Tilstæde: Susanne,Henrik, Carsten,Niels, Erland, Keld.

Følgende dagsorden blev gennemgået:

1 VELKOMST

Keld bød velkommen, og oplæste AA`s formålserklæring.

2 VALG AF REFERENT

Keld blev valgt

3 GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Godkendt

4 STATUS OVER INFO.-OPGAVER OG KONTAKTER

A kontakt med journalistelever

B besøg på Kærshovedgård

C Skanderborg festival

D frivilligheds arr. ”plant et smil” Århus

E regionens ikke alkoholiske ven

F åben information i Århus

G brev til grupperne ang. Pjecer på biblioteker

5 OMFORDELING AF OPGAVER

AA Journalistelever henvender sig løbende om interwie med en ædru alkoholiker.Alle 
henv. Vil blive besvaret.

BB Henrik har overtaget besøgene på Kærshovedgård. Der er aftalt 10 besøg årligt.

CC  Skanderborg festivalgruppen fortsætter arbejdet, fremmod næste års festival. Der 
er behov for et nyt telt, udgifter til indkøb af teltet dækkes af det beløb der blev afsat 
til deltagelse i dette års festival.

DD Henrik kontakter folkene bag  ”Plant et smil” arrangementet, info.-udvalget vil 
herefter arbejde videre med evt. deltagelse.

EE  Susanne tager en snak med Jesper Kiil, for at få afklaret om-og hvordan et fortsat 
samarbejde skal foregå.



FF Åben information i Århus er i øjeblikket ikke i gang. Info-udvalget vil undersøge om 
der er muligheder for at få det startet op.

GG  Carsten færdiggør brevet til grupperne. Brevet vil blive gennemgået på næste 
informationsudvalgsmøde. Der undersøges om der, til en efterfølgende udsendelse af 
brevet, kan bruges gruppernes mail-adr.

6 NYE TILTAG

Ingen

7 NYT FRA LIV.

LIV. har sendt en opdateret liste over info-udvalgs og LIV.-kontaktpersoner til TEU. LIV. 
Arbejder på et nyt kommisorium, hvor der formuleres konkret hvad der er LIV.`s 
opgaver i forhold til både intern og ekstern information. Ang.TV-spot, sender LIV. et 
workshopemneforslag til SK.-11. Der ønskes input fra hele fællesskabet til et evt. nyt 
TV-spot.

8 EVT. HERUNDER NÆSTE MØDE

Næste  informationsudvalgsmøde afholdes 12.dec. hos Susanne i Århus.

MØDET BLEV AFSLUTTET MED SINDSROBØNNEN.


