Side 1 af 4

Referat af SLAA Servicemøde på Skype den 27. august 2014
kl.20.30‐22

Det er enkelt at være med og det kræver en ganske kort aktiv indsats:
Man installerer Skype på 2 minutter ved at gå på www.skype.com og trykker på knappen ’get started’.
Husk inden mødet at søge venskab med Skype navnet: slaadanmarkservicegr
Søg helst senest på selve dagen.
På mødedatoen skal du være online ca. 20.20, hvor du vil blive ringet op af Skype navnet til en gruppesamtale.
Ring ikke selv.
Den der er vært logger sig ind med koden: 1212SlaaDanmark1212

Først valg af:
Ordstyrer, referent, tidtager (max 3 min), spirituel reminder og stemmetæller samt registrering af
deltagende og fraværende service gruppe repræsentanter.

Til stede: Kbh. onsdag, både repræsentant & suppleant, Svendborg, Kbh. søndag, Litteratursalg.
Til information kan nævnes, at Skanderborg gruppen har fået en repræsentant og i København er
startet endnu en gruppe om onsdagen, som er et Store Bogs møde for kvinder, Kbh. kvinde onsdag.
Ordstyrer: Kbh. onsdag, repræsentant
Referent: Litteratursalg
Tidtager: Kbh. onsdag., repræsentant
Spirituel Reminder: Kbh. onsdag, suppleant
Stemmetæller: Ingen, vælges under mødet, hvis det bliver aktuelt.

1. Åbning:
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.
Det er kun hastesager, der tages op.
Der er ingen hastesager, hvorfor punktet udgår.
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3. Rapporter:
a. Godkendelse af referat fra sidste møde, den 7. maj 2014  Godkendt.
b. Kassererens rapport for de 3 konti: Service, Landsmøde, Litteratur
Service kr. 2.042,40
Ingen bevægelser siden sidste SGM 7/5
Litteratur kr. 6.024,60
 Gruppe købt litteratur for kr. 350.
 Udgifter til Porto og print til grupperne kr. 573,50
 Tryk af miniværktøjskassen kr. 2.005,,
hvoraf der skal svares 10 % til FWS licens – betales inden Landsmødet 2014.
Landsmøde kr. 3.846,50
 der er doneret kr. 500, siden sidste SGM
 indsat overskud fra Landsmøde 2013, som aftalt på sidste SGM 7/5, kr. 1.264,
c.

Rapporter fra udvalgene:
Litteratursalg:
Der har ikke været salg siden sidst, men der er nu kommet 300 stk. miniværktøjskasser til
salg. De kan købes via mailadressen: litteratur@slaadanmark.dk

Trykker:
Der er trykt 300 stk. miniværktøjskasser og der er kontakt med trykkeriet om at få trykt
andre pjecer.

Korrektur:
Kan vi godkende Kommissorium for Korrekturudvalget?
Kbh. onsdag og Svendborg gruppen godkender.
Kbh. søndag har indvendinger mod selve oversættelsen af bogen, hvor der decideret er
passager, som er misforstået i oversættelsen.
Konklusion:
Vi mener, vi er for få grupper deltagende til dette møde, hvorfor vi beslutter, at Kbh. søndag
fremlægger et nyt forslag til korrektur i forhold til det, der ligger for nuværende og afstemning
sker på Landsmødet.
Oversættelsesudvalg – pjecer
C. fra Kbh. søndagsgruppen er i færd med oversættelse af Measuring Progress.
Hjemmeside
Som tilføjelse til referatet kan oplyses at webmasteren præsenterede den nye hjemmeside
dagen efter mødet, hvorfor der blev indkaldt til ekstraordinært SGM udelukkende med dette
punkt på dagsordenen for afstemning af, om den nye side kunne godkendes eller ej. Siden
blev enstemmigt godkendt og tages i brug hurtigst muligt inden Landsmødet, så den kan
præsenteres dér.

d. Rapporter fra de enkelte grupper om, hvordan det går dem.
Kbh. onsdag: 10 personer i gennemsnit. Nykommere kommer hurtig ind i gruppen og de får
velkomstfolder, hvor telefonnumre skrives på.
Kbh. søndag: 17 i gennemsnit. En del faste mødedeltagere.
Svendborg: Emnemøder. Landsmøde forberedelsen kræver tid. Glæder sig til afholdelsen.

4. Gamle sager:
Da der ikke er tid eller kræfter til at behandle gamle sager, udgår dette punkt
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5. Nye sager:
a. Forberedelse af dagsorden til Landsmødets Servicemøde. Monika kommer med oplæg.
Oplægget gennemgås.
x Der er nedsat et Oversættelsesudvalg, som for nuværende kun har ét medlem, hvorfor flere
efterlyses. Punkt b. udgår på dagsordenen for Landsmødet.
x Kriterierne er godkendt på dette møde.
Dette informeres om i Årsberetningen. Punktet udgår af dagsordenen. Skulle der være yderligere
kriterier, som ønskes, tages de op på næste Service Gruppe Repræsentations Møde.
x Under punktet vedr. Kommissoriet, foretages der en afstemning mellem Kommissoriet, der
udsendes som bilag 6a og et eksempel på, hvor oversættelsen ikke er god nok, bilag 6b.
Forslag fra Kbh. søndag:
* Genoversættelse af visse dele af bogen.
Forslag om nedsættelse af et ”Passage genskrivningsudvalg” og deadline for færdiggørelse.
Forslaget sættes på dagsordenen til Landsmødet, hvor der stemmes om det.
Tovholder: C. og flere medlemmer fra gruppen deltager og evt. SGRsuppleanten fra Kbh. onsdag.
Samarbejde mellem Korrektur udvalg og Passage genskrivningsudvalget.
Der skal komme et konkret dagsordenforslag fra Kbh. søndagsgruppen til dagsordenen til
Landsmødet, der kan stemmes om.
Bemærk: Det skal være indsæt seneste den 15. september, for at komme på dagsordenen.
x Skriv i Årsberetningen, hvad der er vedtaget i løbet af året på Service Gruppe Repræsentations
Mødet. Derfor udgår punkt 5 a & 5b fra dagsordenen.
x Indføre i Årsberetningen information om, at der også er konventer i Sverige bl.a. oplys datoen i
Malmö. Desværre har Sverige i år Landsmøde samme dato, som vi har.
Nedenstående udvalg forberedes der en kort liste over med hvilke serviceposter, der er ledige og hvad
arbejdet består i. Listen fremlægges på skrift til uddeling på Landsmødet.
Hvis man har forslag til nye udvalg, skal man også pege på en person, der skal udføre opgaven.

Udgangspunkt i den faste dagsorden med tilføjelse af punkter:
* Indhenter af trykkertilbud: Det står et medlem af Kbh. søndagsgruppen for (C.)
* Infomail: Besat (J.)
* Kasserer – og medkasserer: Begge poster er besat (J. + S. fra Kbh. søndagsgruppen)
* Telefonservice: Kontaktperson?
* Webmaster: Besat (M. fra Skanderborg gruppen)
* Litteratursalg: Ledig – hidtil S. fra Kbh. søndagsgruppen, men stopper oktober 2014
* Korrekturudvalg: Tovholder B. og udvalgsmedlem M. fra Svendborg gruppen
* Oversættelsesudvalg: Ét medlem fra Kbh. søndag og yderligere medlemmer, der opfylder

kriterierne for medlemskab i SLAA Danmark service, udvalg og på gruppeniveau er
velkommen.
* SLAA Danmark Servicegruppe Møde: Alle gruppers SGRere
* Landsmøde 2015: Ledig ‐ i 2014 var det Svendborg gruppen, kontaktperson: M.

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.
Ingen indkomne forslag.
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7. Evt.
Da punkt 2, punkter til eventuelt, er udgået, udgår dette punkt ligeledes.

8. Evaluering af Gruppesamvittigheden
Husk i diskussioner og afstemninger på mødet, kan mindretallet så leve med flertallets beslutning
ellers diskuteres videre.
God ordstyrer, der fik overholdt tidsplanen. Vi har ikke lykkedes med det på samtlige tidligere møder.
Korrekturudvalgets repræsentant udtrykker frustration over Kommissoriet ikke blev godkendt, så
medlemmerne derved ikke kan fortsætte sit arbejde. Korrekturudvalget nævnte, at Kbh.
søndagsgruppe medlemmerne, der vil komme med nye oversættelsesforslag til bogen, igennem
måneder på SGR møderne er blevet opfordret til at kontakte korrekturudvalget, hvilket ikke er sket.
Alle takker for et godt møde og god ro & orden.

9. Fastsættelse af ny dato til om 3 måneder
– Denne gang er datoen Landsmødet 4. oktober 2014 i Svendborg. Derfra på Landsmødet 2014
fastsættelse af ny dato til om 3 måneder.
Første dato for SGR møde er fastsat til den 4. november 2014, og derefter hver 3. måned.

10. Lukning af mødet – Sindsrobønnen i ”Vi” form
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