Regionsrapport H&I Danmark Juli 2017

Vi har fra Hospitaler og Institutioner underudvalg i RSK Danmark sendt en mail til alle områdekomiteer i
H&I og bedt dem om en status…vi har ikke modtaget noget, så det skal vi have snakket om, ansvarlighed
overfor de medlemmer vi tjener og det vigtige der er i gensidig kommunikation (rapporter).
Der har været en del forvirring omkring vores årlige Workshop med Offentlig Information, det har for mit
vedkommende også været en fejl, at jeg bare gav slip og lod OI om det at finde dato osv, de meldte ud at
November ville passe bedre, til trods for at vi de sidste 4-5 år har holdt en workshopdag OI/H&I i
sommerferien og samlet 30-35 medlemmer…jeg blev opmærksom for sent, og vil engagere H&I
Danmarks bestyrelse i workshoppen næste år og sammen gøre opmærksom på konventer og andre
events, at vi holder en workshop. Vi vil så alle H&I medlemmer i Danmark, have indflydelse på hvornår
og hvordan vi ønsker vores workshop, og lave et udkast på vores H&I regionsmøde i November. Sorry.
Midtjylland er i opstart af underudvalg, og vi har mødtes og set workshops igennem, snakket om
hvordan vi gør det ifht. Ansvarligheden overfor dem vi tjener, og der er valgt en formand/kvinde, som
brænder for dette og har deltaget i et H&I møde på institution. Vi har på denne institution igennem 18
måneder bragt NA´s budskab til 160 mennesker..og sidenhen mødt rigtig mange på vores NA møder. Der
giver et kæmpe taknemmelighedsboost på servicekontoen, tak for hjælpen til at vi i H&I kan gøre dette.
I Marts måned satte vi os ned H&I formand Kbh. Og H&I Danmarks formand, lavede en mail til
Justitsministeriet omkring vores undren om nedprioriteringen af H&I møder i Vestre fængsel og
kriminalforsorgen generelt. I Juni fik vi i H&I Danmark mail fra Justitsministeren, at de fra deres side var
taknemmelige for det servicearbejde vi laver for indsatte i Danmark og på institutioner generelt, og at
han ville rette henvendelse til direktoratet for kriminalforsorgen, og bede dem om at rette henvendelse
til os. Endelig ser det ud til en kontakt, og vi er i stor forventning til dette…vi ved at vi som fælleskab har
et gennemprøvet program der virker, ikke blot her, men i hele verden.
Vi har lavet vores Eventworkshop på Syddanmarks Konvent og solgt for 9000,- i boden, og næste
workshop er på Skanderborg camp, Fredag. Tak for jeres hjælp, vi forsætter med glæde og bringer NA´s
budskab til de som ikke har mulighed for regelmæssig mødedeltagelse og informerer på alle måder om
hvem vi er og hvad vi gør!
I kærlig serviceånd Allan & Steff.

