Side 1 af 3

Referat af SGR Servicemøde 7/5 2014
Til stede:
SGRer fra: Onsdagsgruppen Kbh., Svendborggruppen, Anoreksiskypemødet onsdag,
Litteratursalgs ansvarlig, Odensegruppen har meldt afbud
Mødeleder: Litteratursalgs ansvarlig
Referent: SGR fra Onsdagsgruppen Kbh
1. Åbning:
a. Et øjebliks stilhed
b. Sindsrobønnen
c. Formålsparagraf for SLAA
d. Trin og traditioner
2. Punkter til evt.:
a. Formålsparagraffen er ændret i SLAA
b. Forslag om at læse koncepterne højt til hvert SGR møde
c. Forslag om at sende referatet ud som brevpost til SGR medlemmerne
d. Forslag om at sende en årsberetning ud som brevpost
e. En SGR foreslår at være observatør for SLAA Danmark til SLAA landsmøde i
Tyskland
3. Rapporter:
a. Referentens rapport.
Oplæsning og godkendelse af referat fra 1. SGR møde 6/2 2014
Referatet godkendt
b. Kassererens rapport
Status: SLAA Danmark konti pr. 2014: Service: 2.342,40, Litteratur:
8.253,10, Unitydag/Landsmøde: 3346,50. Litteratursalgs ansvarlig har
fuldmagt til alle disse 3 konti.
c. Rapporter fra udvalgene:
A. Litteratursalg:
Rapport om hvilke pjecer der er pt. i litteratursalgets beholdning: Der er 30 x
Anoreksi foldere, 70 x Kapitel 4, 30 x Kapitel 5, 75 x Kapitel 8. Der er en
SLAA ”12 Trin og 12 Traditoner” fra S.L.A.A. F.W.S. (Fellowship Wide
Service), under udarbejdelse det vides ikke hvornår den kommer. Der er 2
nye hæfter udkommet i USA ”Measuring progress” og et hæfte om anoreksi
1  3 trin.
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B. Trykker:
Der er tilladelse fra USA til at trykke hæfterne i sort hvid og i andre formater.
Svendborggruppen har kontakt med et trykkeri og er klar til at trykke
pjecerne og kun en telefonopringning fra at kunne få trykt pjecerne. Men
afventer svar fra en i Kbh i Søndagsgruppen som også har sagt han ville
indhente et tilbud.
C. Korrektur:
Der har været nogle konflikter i oversættelsesudvalget og der er blevet lavet
et kommisorium som er blevet sendt ud til SGRerne, der så kan tage dem
med til næste forretningsmøde ude i grupperne og høre om kommisoriet kan
godkendes. Der er desuden en professionel oversætter som har tilbudt at
oversætte bogen gratis i Søndagsgruppen. Korrekturudvalget henstiller
denne person til at tage kontakt til korrekturudvalget med henblik på at
hjælpe med den igangværende korrekturlæsning. Man kan henvende sig til
korrekturudvalget på mailadressen: justtie@hotmail.com.
D. Rapporter fra grupperne
(Hvordan går det i de enkelte grupper) Punktet udgår.

4. Gamle sager:
Vi vedtager at sager fra landsmødet 2013 – dags dato udgår. Mange af de emner
er meget gamle sager. Der er ikke ressourcer til at tage stilling til så mange emner
da SLAA er et lille fællesskab med en lille SGR gruppe. Derfor søger vi at holde
det enkelt. Og tage det vigtigste først.
5. Nye sager:
Forberedelse af SGR møde til landsmødet.
Svendborggruppen fortæller at planlægningen lige nu går efter at afholde
landsmødet en lørdag (efter mødet er lørdag den 4. oktober besluttet). De foreslår
at folk der er intersserede evt. kan blive i Svendborg natten over og at vi kan lave
noget sammen næste dag for dem der er intersserede.
Svendborggruppen tænker på at afholde SGR mødet midt på dagen efter den
første speak, hvor det så er frivilligt for alle at deltage.
Vi snakker om at være velforberedte og forsøge at holde det enkelt til dette SGR
møde. Og at forberede en kort liste over de ledige serviceposter og kort
beskrivelse hvad de hver især indebærer. Men at lægge op til at det er absolut
frivilligt at melde sig til. Service er noget vi gør for vores egen helbredelses skyld.
Repræsentant fra Onsdagsskypegruppen siger de i deres gruppe opfordrer til at
vi holder servicen enkel og det er også Kbh Onsdagsgruppens erfaring fra sin
gruppe. Vi snakker om at i et så lille og ungt fællesskab som SLAA, er det i sig
selv noget at være taknemmelig over at servicen fungerer på gruppeniveau og nu
har vi endda også et SGR skypemøde.
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Men tunge ambitioner om en masse der laver service på SGR og udvalgs
niveau, virker overambitiøst for der hvor SLAA er lige nu og mere som egenvilje
end gruppesamvittighed efter fleres mening.
Vi glæder os til landsmødet! Der er endnu ikke fastlagt emner og temaer for
dagen. Svendborggruppen hilser og siger at hvis man har idéer eller forslag til
landsmødet og er interesseret i at lave service, kan man henvende sig til sin SGR
for at få mere at vide om hvordan man kontakter landsmødeudvalget i
Svendborggruppen. Hvordan man henvender sig, står snart på vores
hjemmeside. Der bliver oprettet en ny Landsmødemailadresse.
6. Indkomne forslag.
Ingen.
7. Evt.
Punkterne 2a, 2b, 2c og 2d udgår grundet tidspres.
Punkt 2e vedtages
8. Evaluering af gruppesamvittigheden
Da klokken er 22 beslutter vi at lukke mødet inden vi har nået alle dagens punkter
og inden vi har evalueret gruppesamvittigheden. Men vi afgør så vi alligevel har
brug for et gruppesamvittighedsmøde. Vi vil blive bedre til at lytte til hinanden om
punkter, der er vigtige på mødet. Nogle af medlemmerne i gruppen skar ret
kraftigt igennem for at vi kunne gøre det kort og holde det enkelt, da nogle af
punkterne trak ud uden at der kom noget konkret til referatet.
Vi vedtager fremover at gøre meget ud af at holde det enkelt og konkret til SGR
møder, da vi gerne vil overholde tiden. Hvad for en besked skal ud til grupperne
og hvad skal der tages stilling til helt konkret.
Og at vi som enkeltpersoner ikke skal have 5 punkter til dagsordenen da dette
virker stressende, og nogen ikke anser det som gruppesamvittighed men mere
som egenvilje. Vi er her på vores gruppers vegne for at forholde os til SLAA nu og
her.
9. Fastsættelse af ny dato til om 3 måneder
Det næste møde er onsdag, d. 27. august 2014 fra kl. 20.30 – 22.00 på skype.
SGR fra Kbh Onsdagsgruppen vil være vært, Anoreksi Skype møde
repræsentanten vil være mødeleder og Litteraturansvarlig vil sende dagsordenen
inden mødet.
SGR fra Onsdagsskypemødet vil udsende en reminder til SGRerne to uger før
ligesom sidst.
10. Lukning af mødet (Sindsrobønnen)
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