AA Region Midtjylland
Informationsudvalget
Referat fra informationsudvalgsmøde den 23. januar 2011

1. Velkomst
Keld bød velkommen.

2. Valg af referent
Keld blev valgt til referent.
3. Godkendelse af dagsorden og referat fra mødet den 28. oktober
2010
Dagsorden godkendt.
Referat fra møde den 28. oktober 2010 godkendt med følgende bemærkning til
punkt 5 DD: Niels O. m.fl. har gjort opmærksom på, at de i forvejen arbejder
med ”Plant et smil”- arrangementet. Henrik kontakter Niels O. for at få klarhed
over, hvem der gør hvad m.h.t. til AAs deltagelse i arrangementet.
4. Omfordeling af info.-opgaver og kontakter
Henrik har nu været på Kjærshovedgård 3 gange, og det fungerer fint. Susanne
har talt med Jesper Kiil (ikke-alkoholisk ven). Jesper Kiil vil forsat gerne være
behjælpelig ved konkrete opgaver. Susanne har desuden overtaget opgaverne
med oplysninger og samtale om AA og vores program med præsteelever.
5. Lageropgørelse over info.-materiale, herunder stander og telt
Det meste informationsmateriale ligger i depot hos Leif. Lageropgørelse
foretages i uge 5.
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6. Kontakt til biblioteker (Carsten)
Brev angående kontakt til bibliotekerne vil blive sat på AA Midtjyllands
hjemmeside og bragt i Regions-Nyt. Desuden vil brevet blive sendt ud sammen
med indkaldelsen til næste regionsmøde.
7. Retningslinjer for brug/udlån af info.-stander
Keld kontakter Hans-Peter, der ”styrer” LIVs informationsstander.
8. Igangværende opgaver- nye tiltag
Der er nu dækning på alle fortsatte opgaver.
Der har været en del henvendelser fra skoleelever, der som emne i
projektopgaver har valgt alkoholisme. Alle henvendelser er blevet besvaret.
9. LIV – nyt
Intet
10. Eventuelt, herunder næste møde
Både Susanne og Carsten har oplevet besvær med at bestille og købe
materiale hos Hovedkontoret. Erland gør opmærksom på problemet ved næste
HSR møde.
Susanne blev valgt til LIV. suppleant.
Der er ikke aftalt dato el. sted for næste møde.
Mødet blev afsluttet med sindsrobønnen.
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