Referat Informationsudvalgsmøde 4-3-2019 Grønnegade 80, Aarhus
1. ordstyrer
Betty K.
2. referent
Alan Jensen
3. næstformand ønskes, da Rene har trukket sig
4. speakerbank ved Alan
19 grupper bruger banken, 23 speakere er oprettet.
Alan kontakter Box bladet for PR.
5. hjemmesiden ved Niels
Der arbejdes.
6. radiospots ved Annemette
AM har ikke noget med Radiospots at gøre. Radiospots slutter her.
7. youtube ved Jessica
Jessica har lavet en demo-video til youtube.
Vi talte om at videoen(erne) gerne skal indeholde en lille historie, for at være mere
relaterbare og at der kan synes at være mennesker bag.
www.aa.se har en video der hedder Hope. Amerikansk video med svenske undertekster.
Filmen ligger allerede på youtube. http://www.aa.se/hopp. Er det muligt at få denne som
dansk infovideo?
8. annonce m m ved Peder
Fremvisning af diverse blade med AA annoncer. A4 informationsblade til lægehuse.
9. visitkort ved Helle
Helle har lavet visitkort for at reklamere for regionen.
Et mere simpelt layout ønskes.
10. misbrugscenter kontakt Randers ved Jesper
Arrangere møde.
Café rus-fri har haft besøg af AA hvor der blev fortalt livshistorie.
Der er fast aftale med cafeen om et månedligt speak.
Alan kontakter Michael Schytte i Aarhus alkoholbehandling for at høre hvordan vi bløder
op for Holstebro alkoholbehandling.

11. telefonvagter. HELE region Midt mangler kontaktpersoner til telefonvagten
Der mangler både Telefonvagter og kontaktpersoner.
Der ikke findes information om hvad det indeholder at være telefonvagt. Kan et lille skriv
på hjemmesiden hjælpe?
12. LIV. Betty refererer fra LIV i København d 17-2-2019
5 regioner repræsenteret. Folkemødet blev diskuteret. Afholdes tredje uge i juni. Der vil
være mange politikere til stede.
Annonce i husforbi: Siger nej tak, der der er for mange annoncer i bladet.
Alcohol and Me. 40 minutters film med mange småhistorier er ved at blive oversat?
13. smuk fest ved Betty
Anden Weekend i august.
14. opgaverne er mange for Informations-udvalget.
Aarhus Politi blev snøret af Betty. De vil gerne have besøg af os.
Venstre ungdom i Aarhus havde besøg af Rene og Sofus
Marselis gymnasium havde besøg af Bo og Lotte.
10kl i Herning med Helle og Sofus.
Jessica var i Herning bibliotek.
Hornslet lokalcenter.
VIA Aarhus.
15. næste møde
Mødedage bragt op. Mandag fortsætter
3/6/2019 Hos Jesper, adr. ... kl 17:00.

16. EVT.

Speakermarathon i Aarhus 13/4
Randers Konvent 9/3

