Referat Info-udvalg 25/6 2014.

Tilstede: Chenett, Susanne, Anne-Mai, Jens, Henrik
Henrik bliver udpeget som ordstyrer og referent.

Susanne fortæller kort om Info-udvalgets stuktur og arbejde:
Formanden godkendes som udgangspunkt af regionen, men udvalget kan til enhver tid vælge
formand.
I princippet består udvalget ikke af faste personer, men fæller fra grupperne i regionen kan deltage i
arbejdet og møderne afhængig af interesse for enkelte projekter. Det anses dog for hensigtsmæssigt
at udvalget består af en fast ”kerne”, ikke mindst for at sikre en kontinuitet i arbejdet.
Der foretages en gang per måned fængselsbesøg af Henrik, dette anses for værende nyttigt. Kan det
evt. udbredes?
Der er forsøgt kontakt til kommuner, uden at dette har givet nogen videre respons.
Der har været samarbejde med leverafdeling på sygehus(e), hvilket er sat på lavt blus, men bør
genoptages.
Der har været holdt møder 1 gang i kvartalet.
Der er et budget på 5000kr., der er godkendt i regionen.

Yderligere blev følgende emner blev diskuteret i vilkårlig rækkefølge:
Der skal formidles information til grupperne i regionen om muligheden for og vigtigheden af at
vælge en grupperepræsentant, der deltager i regionsmøderne. For øjeblikket deltager kun ca. 20
repræsentanter, på trods at der er 101 gruppe i regionen.
Der skal laves en liste over mailadresser til grupperne, grupper der ikke kendes nogen mailadresse
på, skal på anden vis kontaktes. Chenett er ansvarlig for at listen bliver komplet og kobler andre ind,
hvor nødvendigt. Susanne tager kontakt til Erland og beder om hjælp til informationer om den
nordvestlige del af regionen. Henrik laver en (introduktions-)skrivelse til grupperne, dels også for at
tjekke om der i det hele taget bliver reageret på de mailadresser der allerede er kendte. Skrivelsen
skal først godkendes af udvalget.
Det landsdækkende info-udvalg (LIV) har snakket om at køre temamåneder/bevidsthedsmåneder.
Det kunne overvejes at introducere noget sådant i regionen, uden at vente på en landsdækkende
beslutning.
Der udtrykkes håb at flere grupper kan inspireres til at deltage i regionsdækkende arbejde, ved at
informere dem om regionens arbejde og at stimulere kontakten grupperne imellem.
Det kunne overvejes at finde muligheder for at kommer til undervisningsinstitutioner, også
folkeskoler, for at få muligheder for at fortælle om alkoholisme og AA. Jens og Henrik tilkende giver
at de gerne tager ud og fortæller.

Anne-Maj tilkendegiver at hun er interesseret i at deltage i informationsstande og laver en list med
ideer til hvor man kunne gøre noget sådant.
Susanne tager kontakt med Henrik, Kongensbro, for også at inddrage ham i udvalgets arbejde. Også
Ernst skal spørges.
Chenett snakker med Thomas B. om et samarbejde med speakerbanken.
Det anses at være for lidt med 1 møde hver tredje måned, specielt i en startfase, og næste møde
bliver fastsat til d. 23/7, kl. 16,30, igen hos Henrik. Chenett sørger for nogle sandwich.

