Referat Informationsudvalgsmøde 3-6-2019
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TAK til Jesper for at holde mødet
ordstyrer........Carsten
godkende referat fra d. 4-3-2019 blev godkendt
referent...........Betty
speakerbank ved Alan denne var ej tilstede, men det nævnes speakerbanken er
godt brugt

7.
8. hjemmesiden ved Niels, mødelistet bliver ajourført, kontaktpersonerne i RegionMidt
bliver rettet til, så vi overholder AA principperne. Når vi googler på alkoholiker,
ønsker vi AA popper op først...Niels vil kontakte Alan vedr. speakerbanken om evt.
opslag på hjemmesiden.
9. youtube, video, Herning Bibliotek ved Jessica denne ej tilstede..men Herning laver
fin service på plejecentre og værestederne , før valget , samt Herning Bibliotek.
10.byrådsmedlem ,forsorgshjem ved Peder , KRIM i Holstebro, og kontakter med
byrådsmedlem er nogle af de meget fine tiltag. Forsorgshjemmet og
alkoholbehandlingen er Info om AA, Peder har lavet et meget fint udkast til A4
ophæng, vi arbejder videre med dette , fremviser det til Regionmøde og derefter
tager Betty det med i LIV.
11.Visitkort ved Helle og Annemette, sidst nævnte ej tilstede, men med enkelte fin
justeringer af Info Udvalget, godkendtes dette fine forslag om visitkort til AA
grupperne vedr grupperepræsentantservice i Region Midt..Flot arbejde
12.Randers Misbrugscenter ved Jesper....... meget fin service med fast hver 4 mandag
AA service på misbrugscenteret, vi er meget synlige dette sted.....her er pårørende
og misbrugere, samt behandlere....Jesper efterlyser en kvindelig makker, den faste
med Jesper er ikke tilpas fortiden, vi efterlyser lige en Randers-kvinde...ellers kan
Jesper altid kontakte Betty. AlAnon er opstartet i Randers, Randers Konvent
trækker på alle AA grupper fremadrettet til planlægning, principper før personer..
13. Kvindekonvent d 5-10-2019 kl 10-17, Ryesgade 26 Aarhus ved Betty
14.Odder Højskole havde 8 AA´ude over nogle aftener, de engelsktalende elever fik
Info udelukkende på engelsk, af et par unge kvinder i AA...Aarhus Polit ønsker Os
igen august, Marselisborg Gymnasium ca 5 gang til september, lokalcenter
Møllestien i september..så lige efter sommerperioden , så er der heldigvis gang i A
efterspørgselen
15.SMUKFEST, Betty følger drejebogen afventer lige nu kontrakten og girokort,
HJÆLP ønskes til afhentning-opbevaring af Smukfest tingene, som står i Funder
ved Henrik S....PROBLEM løst...tak Jesper, Betty og Jesper afhenter
osv...angående vagtplanen :Betty ønsker at ALLE i Informations-udvalget kommer
først på denne, da det er en del af AA information servicen, at stå på
SmukFest..interesserede lige nu er ..:Jesper, Niels, Betty, Peter i Horsens, var dog
ikke til stede, Annemette, ialt skal vi bruge 12, interesserede kan kontakte Betty på
mail..

16.LIV Betty deltaget i møder i Kbhvn, og via Skype...lige nu er det store service emne
Folkemødet på Bornholm, Betty deltager d 14-16-6 2019, som Region Midt AA
service.
17.evt. Helle nævner SK19, hvor vi talte om at henvende Os som AA´enkelte
politikere direkte, skrive til dem..las Os overveje hver især i Info udvalget , om vi
kender nogle lydhøre politikere...vi har dette på til næste Informationsudvalgemøde..
18.næste møde d 2-9-2019 kl 17.00-20.00. hos Jesper igen, vi takker for din
service..
TAK for et virkeligt berigende møde , og ordstyreren holdt tiden fra kl 17.00-20.00
ref. Betty
jeg har ikke helt styr på opsætningen med tallene, så venligst luk øjnene, og bare læs
punkterne....TAK

