Referat af SGR Servicemøde 30/10 2013
1 Til stede:
‐
‐

SGRer fra: Svendborggruppen, Søndags Skypegruppen, Yahoo mailgruppen og Onsdagsgruppen
Mødeleder: SGR fra Yahoo mailgruppen. Referent: SGR fra Onsdagsgruppen

2 Punkter til evt.
‐

‐
‐
‐

Der snakkes om SGR Skypegruppens formål og format nogle af de nye i fællesskabet spørger til
dette. Det er meningen vi skal mødes hver 3. måned i SGR Skypegruppen og snakke service i SLAA
og udveksle ideer og erfaringer til nye tiltag. Ved at have møder med efterfølgende referater hver
3. måned, kan vi løbende holde øje med hvordan SLAA udvikler sig og udveksle erfaringer, idéer,
litteratur og koordinere arrangementer. Dagsordenen for mødet er efter den amerikanske
servicemøde model . Det har tidligere i SLAAs historie løbende været lignende servicemøder via
Yahoo Servicegruppen, men det er nogle år siden så nu håber vi at få startet det igen
Vi er i færd med at oprette en mail til SGR Skypegruppen ”service@slaa‐danmark.dk”
SGR fra Onsdagsgruppen opretter en dropbox til at udveksle mødelederguides og infopapirer
Der henstilles til at vi er OBS på anonymiteten når vi sender mails og infolister ud til hinanden. Vær
opmærksom på ikke at nævne folk ved navn uden at have spurgt først og at sende mails som BCC
så de andres mails er skjulte

3 Rapporter:
‐
‐
‐
‐

Referatet fra landsmødet vil blive sendt ud sammen med dette referat
Kasserens rapport er fremlagt på landsmødet. Regnskab for landsmødet 2013 vil fremlagt næste
SGR Skypemøde
Korrekturudvalget har holdt møde igår og holder møde igen den 5/11. Udvalget er på 5
medlemmer og er igang med at udvikle arbejdsprocessen
Litteratursalgsudvalget har fået genoptrykt 100 stykker af kap 5, 4 og 8. Der mangler stadig næsten
alle de andre pjecer. Den tidligere trykker vil gerne have 3 eksemplarer af de mest populære pjecer.
Flere af de tilstedeværende SGRere siger at ud fra deres gruppers erfaringer er pjecerne
”Miniværkstøjskassen”, ”Tilbagetrækning” og ”Bundlinje” nogle af de mest populære blandt
nykommerne, som jo er de vigtigste ud fra traditionerne. Alle tilstedeværende SGRere ved fra deres
grupper at de er enige og bakker meget op om at vi har brug for tryk af nye pjecer. Vi henstiller
derfor litteraturudvalget om at gå videre med dette til en person de har været i kontakt med og få
trykt disse 3 mest populære
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Meddelelser til grupperne:
‐

‐
‐
‐
‐

‐

Tak for et dejligt landsmøde til alle som deltog! Mange har haft den opfattele at Susi nærmest var
alene om arrangementet, men det vil hun gerne understrege er en fejlopfattelse. Der har været
mange med indover efterhånden som planlægningen skred frem og vi siger tak til alle som bidrog
og til speakere, planlæggere, opsættere, opryddere og til alle som kom og delte og alle som kom og
lyttede
Svendborggruppen snakker om at holde det næste landsmøde. Så de vil gerne have SGRerne
spørger ude i grupperne om det er realistisk at folk ville tage til Svendborg til næste landsmøde?
Der henstilles til at SGRerne spørger ude i grupperne hvad for nogle pjecer grupperne synes vi
mangler som de vigtigste næste gang vi skal trykke pjecer
En nævner at pjecerne ligger i PDF format i Yahoo gruppen og vi snakker om at der også skal
spørges ude i grupperne om nogen har mulighed for at trykke disse pjecer selv
Der er stadig en del serviceposter til forskellige udvalg i SLAA som ikke er besat. Vi vedtager at
nævne de ledige serviceposter ude i grupperne til forretningsmødet efter hvert SGR møde. Folk kan
så henvende sig til SGRen hvis de er interesserede i at lave service
Der gøres opmærksom på at der oprettes et nyt anoreksi skype møde mandag kl 19 – 20.30.
Navnet på gruppen er ”slaadanmark.anoreksi”

Rapporter fra grupperne:
‐

Svendborggruppen: Det går godt. God kerne, glad for den nye litteratur. Ikke så mange
nykommere. Ikke så mange mænd. Deler ofte ud fra temaer. Når der er nykommere fortæller alle
deres historie.

‐

Odense gruppen: Det vides ikke om gruppen stadig eksisterer. Svendborggruppen går videre med
art undersøge om gruppen findes

‐

København, Søndagsgruppen: Stor gruppe. Ca. 10‐15 til hvert møde, ofte mange flere og op til 20‐
30. Giver ”Miniværktøjskassen” med telefonnumre på SLAAere fra samme køn til nykommere

‐
‐
‐
‐

Valby, Lørdagsgruppen: SGR repræsentanten ikke til stede

‐

København, Onsdagsgruppen: Hyggelig men lille gruppe med svingende besøg, ca. 4 til hvert møde.
Bruger lørdagsmødets nykommer folder og mødelisten man kan printe fra SLAA hjemmesiden til
nykommere

‐
‐

Nykøbing F: SGR repræsentanten ikke til stede

Valby, Mandagsgruppen: gruppen har ikke nogen SGR repræsentant
Valby, Torsdagsgruppen: gruppen har ikke nogen SGR repræsentant
Yahoo email gruppen: Vi ved ikke om den har en repræsentant. En går videre med at spørge om
gruppen har en repræsentant

Søndags Skypegruppen: 110 i selve gruppen, ca. 5‐9 stykker til hvert møde. Deler ud fra trin m.m.
og følger månederne. Har nykommerbrev som læses op til når der er nykommere
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‐

Onsdags Skypegruppen: Kerne på ca. 4‐5, læser op og deler ud fra SLAA bogen

Gruppesamvittighedsmøde:
‐

Vi snakkede kort om hvad gruppesamvittighed er for nye som ikke kender så meget til begrebet. Vi
snakkede også om at det er vigtigt at når der bliver taget beslutninger om SGR Skypemødet er det
vigtigt det sker i gruppen af hensyn til gruppesamvittigheden. Enkeltpersoner må ikke tage
beslutninger udenfor gruppen på gruppens vegne, i henhold til vores traditioner.

‐

Bagefter snakker vi om at vi er glade for det nye SGR Skypemøde og synes at er en rigtig god
mulighed for at lade os inspirere af hinanden i hele Danmark

Ny dato:
‐

Næste SGR Skypemøde er torsdag den 6. februar kl. 20.30 – 22.00. Vi ønsker at prøve at holde os
indenfor denne tid næste gang og henstiller til at hvis der er spørgsmål eller sager der kan tages af
enkelte af SGRerne efter mødet via telefon eller mail, at man gør det så vidt muligt efter mødet så
vi kan holde os indenfor tidsrammen
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