Referat fra SLAA Landsmøde 12/10‐2013
Indledning

Vi kalder det et landsmøde, da Unitydag er noget andet.
Til dagens møder vil der eksperimenteres med at inkludere oplæsning fra
SLAA‐bogen og AA‐bogen.

SLAA Konti

Pr. 11/10 2013 ser konti således ud
Litteraturudvalget 6340,16 kr.
Unitydagen
2002,5 kr.
Serviceudvalget
2092,4 kr.
Dernæst gennemgang af de specifikke udgifter til hvert udvalg
Der var underskud ved sidste års Unitydag.

Gennemgang af udvalg
Litteraturudvalget
Lige nu kun 1 medlem.
Der findes ikke andet litteratur end det, der er medbragt til landsmødet, da
vi mangler en trykker.
Gennemgang af serviceposter.
Herunder en liste over de poster, der mangler at blive besat (som
gennemgået under servicemødet)
- Trykker: Til at trykke pjecer, samt finde den billigste måde at trykke
SLAA‐bogen på. NOTE: Der en som gerne vil donere sin printer til
fællesskabet, så at den, der bliver trykker, får den af ham. Trykkerens
udgifter til papir og blæk dækkes af Litteraturudvalget.
‐ Korrekturlæsere: til SLAA‐bogen.
‐ Landsmødeudvalg 2014: Planlægning tager om et halvt år, så det er godt
at være forberedt på, hvem der vil stå for det.
‐ Mediekontakt: Skal helst være en old‐timer, der varetager denne post.
‐ Servicegrupperepræsentant: Helst en fra hver gruppe. Denne person
videregiver information om service til sin gruppe, og er eventuelt i kontakt
med andre servicerep. hver måned.
‐ Sponsorliste: Eksistere ikke endnu. Idé er at have en samlet oversigt over
hvem, der er ledige som sponsorer, som vi kan give til nykommeren.
Status fra grupperne
Århus: Repræsentanten er ikke til stede. I stedet fortæller et andet medlem.
Lille gruppe, 15 medlemmer, 4‐8 til møderne.
Der er to mandlige sponsorer.
Gruppen tager godt i mod nykommere.
Skanderborg: Gruppen er lukket.

Odense: Findes måske ikke. Der tages kontakt til SLAA‐info.
Svendborg: Repræsentanten M. fortæller.
20 medlemmer, 5‐8 til møderne.
God energi til møderne, godt kørende.
Der er sponsorer, og der laves trinarbejde.
Nykøbing Falster: Repræsentanten P. fortæller.
5 faste medlemmer, ingen nykommere.
Lille møde, har været lukket nogle gange.
Der laves trinarbejde, også i søsterfællesskaber.
Skypemøde Søndag: N. fortæller.
110 tilknyttet gruppen, 5‐9 på møderne.
Medlemstallet er eskaleret de sidste 2 år, mødet skal måske udvides.
Der laves trinarbejde
Mødes struktur er inspireret af Lørdag KBH mødet.
Et par nykommere om måneden, også fra udlandet.
Der er i gang med at blive skrevet nykommerbrev.
Skypemøde Onsdag: T. fortæller.
3‐5 til møderne.
Der læses op af SLAA‐bogen.
Mødet kører godt.
Yahoo-gruppen: S. fortæller.
124 medlemmer. 2 aktive delinger om året. Gået død.
Der ligger mange gode dokumenter.
Mandag København: Ingen repræsentant
Tirsdag København: Repræsentanten N. er ikke til stede
Onsdag København: Repræsentaten A. fortæller.
Omkring 8 personer tilknyttet, 2 faste til møderne.
Mange nykommere.
Der gives mødeliste og velkomstfolderen fra lørdagsgruppen til
nykommeren.
Overvejelser om at lave det til at Store Bogs møde.
Torsdag København: Ingen repræsentanter
Lørdag København: Repræsentanten E er ikke til stede
Søndag København: Repræsentant L. ikke til stede. En anden fortæller.
mellem 8‐12 til møderne til perioder med mange flere.

Mange nykommere.
Gruppen kører godt.
Overvejer at inkludere løfterne fra SLAA eller AA til oplæsning under
mødet.
Forslag og idéer Forslag om at gøre Service regionsbaseret.
Idé til nyhedsbrev: Der er en som gerne vil lave nyhedsbrev for SLAA i
Danmark, inspireret af lignende udgivelser i søsterfællesskaber og SLAA‐
USA. Udover praktiske informationer, ville magasinet også bringe fokus på
forskellige temaer inden for SLAA, som f.eks. Anoreksi, Sexafhængighed,
Kærlighedsafhængighed, etc. Ønsker man mere information om bladet, vil
man gerne bidrage med sin historie eller ønsker man at være med til at
skabe nyhedsmagasinet, så kontakt M.
Hvordan skal vi få budskabet om SLAA ud? Tanker om tiltrækning/agitation
deles efter mødet.
Forslag til at der laves et forum på SLAAs hjemmeside, hvor medlemmerne
kan kommunikere med hinanden.

