
Referat fra  kvartalsmøde i Rådet for Åben-information om AA den 30.08.12 

Tilstede: Sussi, Kurt, Kirsten, Lise Lotte ,Ulla, Ann, Sven ,Harald ,Preben og Mona 

Afbud :Ove, Bill og Kirsten M 

1. Oplæsning af formålet med AA . 

2. Valg af ordstyrer : Ann. 

3. Valg af referent :Mona 

4. Tovholder .Det blev genvalg til sekretær-Kurt, kasserer- Ove og vagtskemaholder-Mona. 

5. Oplæsning  af  formålet med Rådet for Åben Information om AA. 

6 .Sidste  referat godkendt. 

7. Betroede tjenere er følgende..:Ann,Bettina,Bill,Bjarne,Kate,Kurt,Harald,Hans Henrik,Kirsten,Kirsten M, 

Lise Lotte,Mona,Ove,Sven, Sussi og Ulla-9 kvinder og 7 mænd. 

8. Nye betroede tjenere. Vi byder velkommen til Preben som gerne vil være med i Åben-info.  

Under nye betroede tjenere blev spørgsmålet om hvad med et passe vagter når man er i tilbagefald og hvor 

længe bør/kan /skal  der gå inden den enkelte igen kan tage vagter efter tilbagefald. 

Det blev snakket om anonymitet. 

Dilemmaet i at vide at der er betroede tjenere som er i tilbagefald . 

Er det ok at De passer vagter? 

Vi blev enige om at der skal stå en tilføjelse i Formålet med Åben-info. 

At når man er i et tilbagefald eller har afsluttet et  .Kan man ikke tage vagter, før der mindst er gået tre 

måneders med ædruelighed(Vi kan ikke definere kvaliteten af den). Ordlyden kan diskuteres… 

Ikke vedtaget…. Forventet vedtaget næste gang. 

Det er ligeledes ønskeligt hvis den som er i  tilbagefald sender en sms eller en mail til vagtskemaholderen. 

(Håber  at den enkelte kan finde mod og  magter det).Vagtskemaholderen kan finde en afløser .  

9.Økonomi ved Ove: Saldo efter annoncering frem til d 12/9-             1.012,90 kr. 

Vi bliver nødt til at køre en periode uden annoncering ,idet vi skal indrykke min 12 annoncer ad gangen for 

at opnå rabat. 

10.Annoncering eller andet tiltag :Vi har flere  gratis annonceringer i lokalavisen og Fyns  Stifttidende. 

Ove forsøger på uge basis at få os med under ”Det sker”. 



Der har været deltagelse i Brugernes basar i sommer. Som var en stor succes. 

11Evt.. Sven har modtaget  mail fra LIV som han sender til os. Det er en invitation til at deltage i en dag-29 

september , hvor frivillige organisationer i Odense kan opstille en bod og fortælle om hvordan De arbejder. 

Er det noget Vi deltager i….?   

KLAGE: Vi husker ikke altid at rydde op efter os, når vi sidder  vagt  i Åben-info. 

Husk det-Tak. 

12 Næste møde bliver den  29  november  kl.  19.30 

 


