Referat af møde i Info-udvalg den 4. Februar 2017 kl. 10:00.
Deltagere : Peter K., Carsten N., Pia H., Alan J., Betty K., Niels O., Rie R., Pia N.,
Henrik S., Lissy E., Lotte J.

1. Velkomst
Lotte byder velkommen.

2. Valg af ordstyrer, referent
Pia N. ordstyrer, Lotte referent.

3. Rapporter fra Smukfest, Speakerbank, Leverafdeling, Box 334, Uddannelse
Ansøgning til Smukfest 2017 skal indsendes senest 1. april 2017. Henrik er tovholder.
Speakerbanken kører stille og roligt. 3-4 henvendelser siden sidste møde i InfoUdvalget. Udover at Henrik bestiller nye flyers, opfordres alle til at gøre opmærksom
på speakerbanken ude i grupperne. Der laves et notits til Box-334.
Samarbejdet med Leverafsnittet i Århus ligger pt. stille. Vores kontaktperson har søgt
nye udfordringer, men personalet er stadig positive i forhold til AA. De har telefon nr.
på vores kontaktpersoner og vil tage kontakt til os, når der opstår et behov for det.
ASA Herning Sygehus (akut afdeling) er interesseret i kontakt til AA. Lissy og Henrik er
tovholder på dette.
Der er stadig fin aktivitet med artikler til Box-334 fra regionen og Rie informerede
om, at der indsendes to artikler til næste udgave. Proceduren omkring arbejdet og
handling af artikler til Box-334 er uklare, hvorfor Rie efterlyser info og retningslinier
og gerne via regionens hjemmeside.
Da interessen for AA er yderst begrænset hos uddannelsesinstitutionerne, blev det
besluttet, at vi pt. bruger mindre energi her. En anden indfaldsvinkel kunne på et
tidspunkt være kontakt til Politi / SSP (skole, socialforvaltning, politi).
Vi skal naturligvis fortsat være lydhøre for at bringe budskabet videre.

4. Radiospots.

Radio Puls har bekræftet, at der var tekniske problemer i forbindelse med radiospots
i august 2016, hvorfor de kørte yderligere 14 dage med vores radiospots uden
beregning. Radio Puls er ændret til Classic FM, hvor der øjensynligt skulle være en
større kontaktflade.
Der var flertal for vi ansøger Regionen om genudsendelse af radiospots til næste
regionsmøde og Henrik indsender forslag. Estimeret udgift Dkk 8.200,-.

5. Budget 2017

Budget fra regionens kasserer godkendes. Henrik nævnte, at Regions Rådet vil være
åbne for drøftelse, såfremt der måtte opstå behov for ekstra bevilling i 2017.

6. Opdatering af regionens hjemmeside / mini-webudvalg.

Det nye mini-webudvalg (Lissy, Pia N., Rie og Niels O.) har implementeret de første
ændringer på hjemmesiden, bla. kalender til div. arrangementer. En ny guide til
grupperepræsentanter er et af de næste tiltag. Beskrivelsen af Info-udvalget på
hjemmesiden vil blive opdateret og udvalget laver et udkast til dette.

7. Landsmøde 2017
Henrik informerede om, at det hverken er Regionsrådet eller Info-udvalget, der har
ansvar for landsmødet, men ofte er fæller fra forskellige grupper i regionen, der går
sammen som en uafhængig Landsmøde komite.
Vores opgave i Info-udvalget er at medvirke ved at motivere og informere om
landsmødet. Alan blev valgt som tovholder i forbindelse med Landsmøde 2017.
Lissy vil undersøge muligheder for egnede lokaler i Herning området, hvortil Niels O.
gjorde opmærksom på, at det er vigtigt at være ude i god tid, da disse lokaler er
svære at finde.

8. Northside
Betty har sidste år taget kontakt til Northside om mulighed for en AA stand på
Northside 2017. Hvorvidt vi skal deltage, vil dog afhænge af pris og om det er
realistisk, at vi kan sammensætte et hold til AA standen. Vi afventer, da Northside
endnu ikke har taget stilling til, om der er plads til os.

9. Indsats og tiltag i forhold til internt samarbejde og synlighed i Regionen
Der blev bla. drøftet, hvordan vi får givet vore AA fæller en fornemmelse af, at AA
Region Midt er mere end AA grupperne og langt mere vidtrækkende.
Når vi kommer rundt i grupperne, vil det være fint at få kontakt med
grupperepræsentanterne og motivere og informere dem om mulighederne i regionen.
Aldrig kontrollerende.
Sideløbende hermed, må vi gøre en indsats for at motivere vore AA fæller til at gøre
brug af hjemmesiden og gerne formidle kontakt til Lissy. Jo flere grupper vi besøger i
Regionen jo bedre. Henrik får fremstillet flyers med information om hjemmesiden.

10. Indkomne forslag / eventuelt
Ingen indkomne forslag.
Det blev enstemmigt besluttet, at vi dropper præsentation under møderne i InfoUdvalget. Alle skal høres ved afstemning.
Pia foreslog, at vi indleder møderne med 7 trins bønnen. Dette tages op til næste
møde i Info-udvalget.

11.Afslutning
Der afsluttes med Sindsrobønnen.

