Referat møde Info-udvalg 29. April 2017 - kl. 10:00 Skærskovhedevej 15,
Silkeborg
Tilstede: Lotte, Lissy, Pia N., Carsten, Alan, Henrik, Pia H., Betty, Jørgen, Peter, Dorthe V.

1. Velkomst
Lotte byder velkommen

2. Valg af ordstyrer og referent
Alan bliver valgt som ordstyrer, Henrik som referent

3. Indledning af møde i Info-udvalg med 7 trins bønnen ?
Bliver vedtaget

4. Udvikling i arbejdsudvalg :
Hjemmeside
Information om Info-udvalg skal opdateres, Lissy og Lotte kigger på det
Informationen om mulighederne/ansvaret som grupperepræsentant skal være mere
iøjnefaldende, Lissy snakker med Niels O.
Lissy efterlyser mere info fra grupper til hjemmesiden. Der påhviler alle et ansvar for at
fortælle hvor vi kommer, om mulighederne med hjemmesiden. Henrik skal lave flyers.
Speakerbank
Bliver brugt, om end i begrænset omfang.
Box 334
Rie har meddelt at der intet nyt er. Henrik beretter om workshops, forslag omkring
Box334 på SK.
Hospitaler
Leverafdelingen Aarhus er gået i stå. I Herning er der aftalt møde med Akutafdelingen.
Det understreges at alle kan rette henvendelse til sygehuse osv., men at AA’s principper
om tiltrækning frem for agitation overholdes. Ligeledes anses det for hensigtsmæssigt at
vi bruger hinandens erfaringer og at vi aldrig optræder enkeltvist.
Smukfest
Ansøgning er indsendt, der ventes svar i uge 18.

5. Radiosports, genudsendelse i FM Classic Holstebro, uge 16 + 17
Spottene er blevet udsendt og hørt af tilstedeværende. Det diskuteres om den valgte
kanal har den rette målgruppe som lytterskare og fastslås at økonomi spiller en rolle i
valg af kanal. Der er enighed om at gentagelse er vigtig for at trænge igennem til den
lidende alkoholiker. Der arbejdes på produktion af nye spots, som skal være klar til
indsendelse til HSR i oktober med henblik på SK 2018. Alle tilstedeværende anmodes om
at lytte til de Svenske spots og komme med forslag til historier. Dette skal ske inden
10/5.

6. Nyt fra LIV (Folkemøde Bornholm, Alkohol og Dig, nye radiosports)
Deltagelse på Folkemødet er definitivt og AA optaget i programmet. Filmen Alkohol og Dig
skal laves færdig med den skrevne tekst og de nødvendige midler er bevilget fra HSR.

7. Landsmøde 2017
Arbejdet i komiteen kører godt og der forventes snarlig information til bl.a.
hjemmesiden.

8. Internt samarbejde og synlighed i regionen - hvad gør vi ?
Der opstår en bred diskussion omkring service og vigtigheden heraf. Bl.a. understreges
det at vi skal fortælle i grupperne, at service ikke kun er en mulighed vi har, men et
ansvar for at sikre fællesskabets fremtid. Lissy tilbyder at spille en aktiv rolle, ved at
sende jævnlige appetizere og nyhedsbreve til alle Regionens mailadresser. Lotte
understreger at det er vigtigt at gøre brug af de grupperepræsentanter/kontakter vi
allerede har.

9. Indkomne forslag/eventuelt
Jørgen fra gruppen “Der findes en Løsning” i Vejle informerede om Sponsorbanken og
Lissy og Jørgen vil sørge for, at der bliver informeret om Sponsorbanken på hjemmesiden.
Der er kommet nykommere som direkte følge af besøg på misbrugscentre, psykiatriske
afd. i Vejle.
Grupper skal informeres om muligheden for at gøre indflydelse gældende igennem
grupperepræsentant. Vi skal formidle denne information i vores netværk.
Det besluttes at alt info-materiale samles i Funder.
Der kom følgende forslag om information til grupperne :
- Formidling fra grupperepræsentanten til gruppen”
- Hvordan bliver jeg bedre til at være gruppens stemme og ikke min egen”
- Om at “tage sin plads” under meddelelser til gruppen

10. Afslutning
Der afsluttes med sindsrobønnen samt fastsættelse af næste møde i Info-udvalget d.
2.9.2017 kl. 10:00, Skærskovhedevej 15, Silkeborg.

