HI referat – 10.10.21 (afholdt i Randers)
15 fremmødte.
Eventuel HI workshop en af de kommende gange?
Præsentation og materiale:
Der bliver fremvist en præsentationsvideo. Det er den video vi giver til institutionerne
som præsentationsmateriale. Dette findes også som folder, som kan gives til
institutionerne.
Folderen kan stå alene uden yderligere forklaring. Det kan videoen næppe.
Vi skal have gang i en opdatering af de tal der fremgår i materialet. Materialet i sig
selv er helt forrygende, men det er en skam, at tallene er så forældede.
Hold din egen livshistorie ude af ligningen, når du er ude og præsentere. Det er
programmet og spredningen af dette budskab der er vigtigt, ikke dig som
enkeltperson.
Denne fremgangsmåde bliver på næste HI møde gennemgået og tilpasset af os alle i
fællesskab.
Eventuelt:
Mølkjær, Horsens – Klaus tager kontakt.
Aarhus arrest – Pernille tager kontakt
Viborg retspsyk – Thomas tager kontakt
Vi deler en telefon og mailliste så de tre ovenstående kan trække på vores fælles
ressourcer.
Vi tager kontakt til Tjele og siger at vi desværre ikke kommer længere, da vi hellere
lægger vores fokus ved de steder der ikke har mulighed for selv at komme til møder.
Vi får hevet skiltet ned på Langsødal hvor der står, at vi kommer den sidste onsdag
hver måned.
Vi har en mødeguide og fast struktur på hvordan vi afholder vores møder, så de
afvikles ens. Disse bliver taget med næste gang.
Vi skal tage til overvejelse hvordan vi præsentere det for de forskellige grupper, for
ikke at tabe dem vi præsenterer for undervejs. PIK

Ronni går til webmaster og får lagt referat og mødeindkaldelsen op på NA’s
hjemmeside.
Punkt til næste Hi mæde:
Planlægning af struktur og datoer for de steder vi eventuelt skal besøge.
Dagsorden skal fast på mødet næste gang, denne skal vi aftale næste møde.

Næste HI-møde om en måned den. søndag d 7.11.21 – klokken 13.00.
Mødet afholdes i Herning - Valdemarsvej 349. Hvis vi ikke hører andet, er det det
aftalte mødested.

