Dagsorden for Servicegruppemøde den 4. oktober 2014 på SLAA Landsmødet i Svendborg kl. 16.15 ‐ 17.30
Først valg af:
Ordstyrer, referent, tidtager (max 3 min), spirituel reminder og stemmetæller samt registrering af
deltagende og fraværende service gruppe repræsentanter.

1. Åbning: (10 min.)
a. Bøn for en med service betroede
b. Sindsrobønnen i Vi form
c. 3 min. stille meditation
d. Formålsparagraf for SLAA
e. Trin og Traditioner
Bøn for en med service betroede
Højere Magt,
jeg beder om dit lederskab ved udførelsen af dette arbejde i fællesskabets tjeneste.
Befri mig fra mit egos byrde og min perfektionisme.
Giv mig ydmyghedens nåde.
Mind mig om at sætte principper over personer.
Hjælp mig kun at fokusere på fællesskabets bedste.
Lad mig vide at jeg kun er ansvarlig for det arbejde, som baner vejen, ikke for resultatet.
Giv mig tillid til at stole på Dig og gruppesamvittigheden.
Vil gruppen bede Sindsrobønnen sammen med mig i Vi form med tændte mikrofoner?

2. Punkter til evt. (2 min.)
Kun hastesager, andre punkter behandles på det næste SGR møde.

3. Rapporter:
a. * Godkendelse af referat fra sidste møde, den 27. august 2014 (1 min.)
b. * Kassererens rapport for de 3 konti: Service, Landsmøde, Litteratur
v/ medkassereren S. fra Kbh. søndag

c. * Rapporter fra udvalgene (16 min.)
1. Årsberetning fra Servicegruppen v/ S. fra Kbh. søndag (5 min.)
‐ information om vores kommunikationsmuligheder: Skype, Yahoo og G‐mail.
2. Litteratursalg v/ S. fra Kbh. søndag
3. Trykker v/ C. fra Kbh. søndag
4. Korrektur v/ tovholder B. fra gruppe? & M. fra Svendborg
5. Oversættelse v/C. fra Kbh. søndag – Measuring Progress pjecen, ikke Anoreksi trin
6. Info v/ S. fra Kbh. søndag på vegne af Info prs. J. fra gruppe?
7. International kontakt, FWS (Fellowship‐Wide Service) v/S. Kbh. søndag
8. Webmaster v/ S. fra Kbh. søndag på vegne af M. fra Skanderborg
9. Telefonvagten v/? fra gruppe? Hvem er den ansvarlige tovholder for udvalget?
10. Landsmødet v/ M. fra Svendborg
11. Øvrige udvalg
d. * Rapporter fra de enkelte grupper
Hvordan det går det? Er brevet fra Servicegruppen modtaget og taget stilling til? (20 min).
e. * Valg af personer til ledige serviceposter (10 min.)
Alle serviceposterne er beskrevet i Årsberetningen og også uddelt i starten af Servicemødet
1. Litteratursalg: S. fra Kbh. søndag stopper til Landsmødet 2014, valg af nyt medlem.
Nyt medlem oplæres af afgående medlem.

2. Landsmøde: Hvilken gruppe vil stå for det?

4. Gamle sager:
Godkendelse af kommissoriet for Korrekturudvalget. Diskuteret på SGR mødet 27/8
Tages sammen med det indkomne forslag fra Kbh. søndag – se Indkomne forslag

5. Nye sager: (7 min.)
Ingen

6. Indkomne forslag (7 min.)
Forslag fra Kbh. søndag om genoversættelse af visse passager i SLAA bogen

7. Evt.
Drøftes kun hvis punkterne under punkt 2 er hastesager – se punkt 2, ellers til næste SGR møde

8. Evaluering af Gruppesamvittigheden (2 min.)
Husk i diskussioner og afstemninger på mødet, vurderer om mindretallet kan accepteres flertallets
beslutning ellers diskuteres videre.

9. Fastsættelse af næste dato for SGR møde
Forslag: Om 1 måned, tirsdag den 4. november kl. 20.30‐22.00 på Skype

10. Lukning af mødet – Sindsrobønnen i Vi form (1 min.)

Bilag:
Bilag 1: Årsberetning inkl. informationer om kommunikationsmuligheder, udvalg og mødelisten
Bilag 2: Referat fra SGR‐ mødet d. 27. august 2014
Bilag 3: Regnskab for de 3 konti
Bilag 4: Forslag fra Kbh. søndag om genoversættelse af passager i SLAA bogen med eksempler

