Referat af ekstra Service Gruppe Møde den 24. juni 2014
Til stede: Svendborg, Kbh. onsdag, Litteratursalg. Afbud: Skype anoreksi
Ordstyrer & tidtager: Kbh. onsdag. Referent: Litteratursalg. Spirituel Reminder: Svendborg
Dagens emne:

Erfaringer fra Tysklands Landsmøde 2014
& afprøve nyt format til Dagsorden skabelon for Service Gruppe Møder

Først valg af:
Ordstyrer, referent, tidtager (max 3 min), spirituel reminder og stemmetæller samt registrering af
deltagende og fraværende service gruppe repræsentanter.
1. Åbning:
a. Bønnen for betroede tjenere
b. Sindsrobønnen i Vi form
c. 3 min. stille meditation
d. Formålsparagraf for SLAA
e. Trin og traditioner
Monika lægger Bønnen for betroede tjenere op i Drop boksen.
Fremover vil den stå i indkaldelsen på dagsordenen under punkt 1.a
2. Punkter til evt.
a. Svendborg gruppen fortæller om erfaringer fra Tysklands Landsmøde over en weekend.
Tema: At nyde livets solsider. Ca. 80‐100 deltagere. Navneskilte med tilkendegivelse af om
man søgte sponsor og om man er sponsor. Tyskland har et Servicekontor.
* Emner:
2 kønsopdelte møder over samme emne ”Sund seksualitet”, ”Befrielse fra Skyld & Skam
følelser”, ”Lav planer men lad din Højere Magt lede”, ”Vanskeligheder som opstår igen og
igen ved abstinens/afholdenhed”, ”Ærlighed med sig selv”, ”Anoreksi”, ”Frustration som
udløser for afhængigheden”.
* SGM (Service Gruppe Møde). Forklaring af hvad er Service og formålet med det såvel
personligt og som for Fællesskabets helhed. Oplyse om ledige serviceopgaver og
betingelser for at kunne deltage i service. Kandidaterne som betroede tjenere til
serviceposterne præsenterer sig selv med oplysning om bundlinje, sponsorskab, tid i
Fællesskabet, hvad tilbagefald har gjort ved ens service og derefter valg mellem
kandidaterne under hensyntagen til eventuelle anbefalinger om minimum afholdenhed.
* Gruppesamvittighed: Kan mindretallet leve med flertallets beslutning ellers diskuteres
videre
* Nyhedsbrev
* Forslag til emne til næste Landsmøde ”Internetporno afhængighed”
b. Udsende pr. brev til gruppernes mødeadresser referat fra 7. maj og indkaldelse til 27.
august samt vedlægge Korrekturudvalgets Kommissorium til godkendelse.
c. Godkendes Kommissorium for Korrekturudvalg til næste møde, tiltrædes det der.

Referat fra ekstra Service Gruppe Møde den 24. juni 2014

Side 1

3. Rapporter:
a. Godkendelse af referat fra sidste møde
b. Kassererens rapport for de 3 konti: Service, Landsmøde, Litteratur
c. Rapporter fra udvalgene:
Litteratursalg, Trykker, Korrektur, Info, Webmaster og andre udvalg
d. Rapporter fra de enkelte grupper om hvordan det går dem
Dette punkt blev blot præsenteret som del af at øve det nye mødeformat.
4. Gamle sager:
Ingen. Dette punkt blev blot præsenteret som del af at øve det nye mødeformat.
5. Nye sager:
a. Forberedelse af dagsorden til Landsmødets Servicemøde. Monika kommer med oplæg.
Udgangspunkt i den faste dagsorden med tilføjelse af punkter.
Vi udarbejdede en kort liste over de ledige serviceposter og til næste SGM, 27. august,
vælges en person til at udarbejde en kort beskrivelse af, hvad posterne hver i sær består i.
Susi udarbejder på forhånd beskrivelse af Litteratursalg posten og spørger om beskrivelser
fra Jørgen om hhv. info‐mail og kasserer samt Morten for webmaster posten.
Kriterier for at deltagelse i Service:
1. Min 30 dage afholdenhed fra Bundlinje
2. Min. ½ år i Fællesskabet
3. Man laver trinarbejde

6. Indkomne forslag
Sendes ud af gruppen via SGR mailen senest 14 dage før næste SGM. Hvis man i gruppen vil
have et punkt på dagsordenen til SGM skal gruppen repræsentant være til stede til mødet
eller sende en anden repræsentant fra gruppen
7. Evt.
8. Evaluering af Gruppesamvittigheden
Husk i diskussioner og afstemninger på mødet, kan mindretallet så leve med flertallets
beslutning ellers diskuteres videre
Vi var alle meget glade for at have afholdt dette ekstraordinære møde og teste den nye ide
til Dagsorden fremover. Der var en kærlig ånd og glæde ved at have indledet med Bønnen
for betroede tjenere og den efterfølgende meditation.
9. Fastsættelse af ny dato til om 3 måneder. Blev fastsat til mødet 7/5 til at være 27/8
10. Lukning af mødet ‐ Sindsrobønnen
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