Referat fra møte i RAG for «alor Norge»
Tid; 20.01.2020 kl 12.30-14.15 via Skype
Tilstede: Else Kristin, Einar, Hasle, Nina, Paul, Åsa og Ingunn

Saker:
1. Gjennomgang av referat fra møte i november 2019. Referatet har
vært sendt alle for innspill, ingen innspill innkommet og referat
godkjent
2. alors nettside – status og oppdateringer.
Einar har fortatt en skikkelig ansiktsløft og forbedring av nettsidene i
tråd med det som ble bestemt i forrige møte. Nettsiden er nå endra til
å bli mer brukervennlige ved bl a at hvert nettverk får sin side. Sidene
har fått nye bilder relatert til innhold. Nettverkene vil ha mulighet å
spisse info til de det gjelder, og det blir mulig å melde seg på direkte
ved link på nettsiden. Hvert nettverk vil også ha eget arkiv.
Det utarbeides en teaser-mal som inneholder tid, sted mm. Denne
malen kan være tilgjengelig på intra nett.
Det gjenstår å endre noen fylkesinndelinger , dette avventes til at
dette er på plass sentralt. Men Hordaland og Sogn og fjordane er blitt
til Vestland.
Når det gjelder alors FB lukka gruppa som vurdertes gjøre åpen, er
det en del hindringer/ulemper som medfører at vi fortsetter slik den er
i dag inntil videre.
Endring og utbedring av tekst på nettsiden er ikke utført. Dette
planlegges gjennomført i løpet av våren
3. Staus og plan/innhold/framdrift for alor Norge samlingen 2020
Vi hadde en kjapp runde på hva vi allerede har på plass og hva som
trenger avklares/jobbes mere med. Det som fremkom i møte er enten
ført i skjema under eller under «videre avklaringer», bortsett fra
formen på dag to som ikke er avklart og drøftes videre ved neste møte

Tentativt program form med utgangspunkt i programmet fra 2019 og
innspill gitt under møte den 20.01.2020)

Til avklaring/
oppfølging:
godkjent

Einar forsetter
det gode
arbeid, og
endringene
presenteres
ved alor Norge
samlingen

Ingunn
avklarer
tidspunkt med
Nina og Einar

27.05.2020

28.05.2020

11.00 Kaffedrøs og registrering

09.00 God morgen

11.15 Velkommen

09.10 «Presentasjoner,
kunnskapsdeling og anvendelse av
ulik metodikk til bruk ved
nettverkssamlingene»

11.30 åpning v/
Helsedirektoratet???
12.00 Lunsj

- fokus på inkludering og reinkludering v/ Norce og Akan/TSB
13.00 alor aktuelt v/ Einar Nilsen,
prosjekt, Hilde Richter-Svendsen
Hasle Løchen og Ingunn K.
med flere
Svendsen
- Spill v / Ingjerd m. flere
- avkrim og cannabis
13.40 «Resultater fra Wirus studie – kunnskapsgrunnlag v/
BHT sin rolle» v/ Mikkel
- «White story» - intagram,
dialog/prosess
14.45 beinstrekk
- Rus off rådene v/ H-dir ???
- andre?
15.00 «Muligheter og utfordringer
innen alor». Introduksjon til ”Open 11.00 beinstrekk
Space”
11.15 Presentasjoner,
17.30 Tid til egen disp!
kunnskapsdeling og anvendelse av
ulik metodikk til bruk ved
nettverkssamlingene forts.
18.30 byvandring og felles ☺
middag på by`n
12.30 Siste nytt, neste samling,
oppsummering og veien videre
13.00 samlingen avsluttes med lunsj

Spørsmål;
Vil det være en ide å ha en form for intensjon/målsetting/overordnet tema for
hver av dagene under alor ?
4. Evt.
Hasle, mulighet for påmelding direkte på www.alor.no. Svar finner
du under pkt.2 ☺

5. Videre avklaringer og oppgaver;
Dag 1;
Ledelse av Open Space
Skal vi invitere h-dir evt innlegg i plenum
Byvandring og spisested
Dag 2;
form og innhold, har Norce anledning,
samt avklare med andre
og hva det enkelte nettverk kan bidra med

Ved neste
møte

ElseK

Raskest mulig;
- avklare pakkepris pr. deltaker, reservere rom fra 26.-27.05
- få ut teaser med sted, pris og påmeldingslink, samt foreløpig
program, helst i løpet av februar

I pennen av Ingunn
Den 22.02.2020

ElseK og
Ingunn

