
Dagsorden til Informationsmødet d 12-11-2018 kl. 17:00

hos Jessica, Akacieparken 48, Ikast, tlf 60633318

Venligst tilmelding d. 9-11, grundet madindkøb.

1.Velkomst
2.Valg af ordstyrer, referent
3.Godkendelse referat fra sidste møde d 10-9-2018
4.Rapport fra udvalg..
     a Speakerbank
     b Hjemmeside
     c Radiospots
     d PR i lokalbladene-Kirkebladene
     e Svenske Radio spots
     f Underudvalget ved Jessica og Peder
     g Alano-klub i Aarhus ved Mogens
     h Kultunaut foreslog Annemette sidst
     i Smukfest materialet afhentning ved Mogens
5.LIV
    Undertegnede var til LIV møde i Kbh. d 14-10-2018.
    Folkemødet på Bornholm er planlagt juni 2019
    A.A. hjemmeside er tæt på at komme op at køre, med nyt look
    Nyheder fra de 8 regioner, de 7 havde intet nyt...
    Men, Region Midt fik klap og godt gået fra de andre 7 ...SEJT FRA REGION MIDT,    

Informationen vokser..
    og andre småting blev drøftet.
6. kære venner, byd endelig ind med mere til dagsordenen...
7. evt.
8. Afslutning.

TAK.  Vel mødt
Betty



SIDEN SIDST....

D 27-10-2018 afholdt vi et lørdags seminar, med temaet AA struktur og AA Information 
udenfor AA.
Det var en indholdsrig dag, med gode snakke..den røde tråd i temaet, var ret klar.
Med programmet solidt som base, og som det blev foreslået, helst altid 2 AA’ere ud og 
lave service som at Informere om AA , så når vi længst med at være brugbare .

Der popper rigtig mange henvendelser op i mailboksen, med ønsker om at få AA ud og 
Informere, undertegnede fordeler efter hvor i Regionen, aldersgrupper, og foreslår altid , at
de interesserede fæller finder en AA makker med kemien på plads...tiltrækning

Jeg kommer med dette forslag:  Vil de af Jer som er ude at Informere, venligst dele med 
Informationsgruppen, om bare når I har været afsted....

Det giver mere overblik , så vi undgår dobbelt aftaler med nogle steder..

Aarhus Politigård har rettet henvendelse ang. Information, de mangler at afklare med 
personalegruppe

Aarhus Jobcenter er interesserede, afventer

Ellers er der hele 2   9. klasser, 2 6. klasser som ønsker Os efter nytår 2019
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