Referat møde Info-udvalg 22/8 2016 kl. 19.00.
Værestedet, Jægergårdsgade 107, Aarhus
Tilstede: Lotte J., Peter K., Carsten N., Pia N., Alan J., Henrik S.
1. Velkomst
Henrik byder velkommen.
2. Valg af ordstyrer, referent
Pia bliver valgt som ordstyrer, Henrik som referent.
3. Rapporter fra arbejdsudvalg: Smukfest, Speakerbank, Leverafdeling, Box334, Uddannelse
Deltagelsen på årets smukfest, har været meget vellykket. Der har kontakt med mange
potentielle fæller, pårørende og mennesker der i forbindelse med deres arbejde kommer i
kontakt med alkoholikere. Deltagelsen har kostet mindre end først antaget.
Speakerbanken kører stille og roligt, med 2-3 henvendelser om måneden.
Der har ikke været mange henvendelser fra Leverafdelingen de sidste måneder. I den sidste
samtale der er blevet ført med personalet, har de givet udtryk for at det nok skal komme igen
og at man ikke mener der er behov for at lave om på samarbejdsformen.
Det besluttes at der skal skrives et indlæg om Smukfest til Box334. Henrik påtager sig dette.
Der er udarbejdet en liste over samtlige gymnasier i Regionen og det diskuteres, hvordan de
bedst kan kontaktes. Det anses som en god mulighed at prøve igennem gymnasiernes
landsforening. Lotte er stadig tovholder.
4. Samarbejde kommunale misbrugscentre i regionen
I Vejle er det lykkedes at få et møde med det kommunale misbrugscenter. Selvom der er
meget forskellig opfattelse af ”løsning”, blev mødet holdt i en respektfuld og konstruktiv
atmosfære. Dette må anses som motiverende og udvalget er enige om, at der fortsat skal være
fokus på kontakt med misbrugscentre. Henrik tilsiger at ville indtage en mere aktiv rolle.
Endvidere er der lavet liste med andre institutioner i Aarhus kommune der har med
(alkohol)misbrugere at gøre og det besluttes at arbejde videre med denne. Alan og Henrik er
tovholdere.
5. Radiospots
Radiospottene er blevet genudsendt og der afventes feedback fra TEU.
6. Nyt fra LIV
Henrik beretter om løbende projekter i Liv, bl.a. oversættelse af filmen Alcohol and me og
deltagelse på Folkemødet på Bornholm.
7. Indkomne forslag/eventuelt
Det kom under mødet, flere gange på tale, hvordan vi kan gøre AA mere tiltrækkende, uden
selvfølgelig på nogen måde, at ændre på budskabet. Et konkret forslag var at gøre brug af
udtrykket ”selvhjælpsgrupper”, hvilket udvalget generelt anså som en god ide.
8. Afslutning
Der afsluttes med sindsrobønnen.

