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Referat af SLAA Servicegruppemøde (SGM) på Landsmødet 29/10 2016

Registrering af deltagere:
Kbh. søndag P., L., C., J., K., K., Kbh. mandag P., Kbh. torsdag L., Kbh. lørdag S. 
Valg af ordstyrer: C. fra Kbh. søndag.  Referent: Susie på baggrund af C. mobil optagelse

Åbning
Læsning af ”Bøn for betroet tjener”, Formålsparagraf, 12 Trin & 12 Traditioner

1. Konstituering af ny SGR gruppe
Haft SGR gruppe 2013-2015 (SGR= Service Gruppemøde Repræsentation), hvor den gik i 
opløsning, hvorfor der p.t. ikke findes nogen national Servicegruppe for SLAA Danmark og 
dermed ikke noget nationalt service samarbejde på tværs af grupperne i Danmark. Der 
opfordres til at indtræde i en ny SGR gruppe, så arbejdsopgaver kan koordineres så som 
litteratursalg, planlægning af Landsmøde/Unitydag m.m.
Åben for spørgsmål og debat: - Hvad er SGR gruppe? Overblik over samt formidling af hvad 
der foregår i SLAA Danmark i udvalg og poster så som Økonomi, Litteratursalg, Telefonvagt,
Info-mailen hvor der bl.a. kommer henvendelser fra offentligheden, samarbejde med SLAA 
i nabolandene, oversættelse af materiale, nyt materiale fra Verdensservice og fx 
udbredelse af kendskabet til det nuværende trinmateriale der er ved at blive udarbejdet. 
Derudover varetag ansigt udadtil fx opdatering af hjemmeside ved en webmaster.
C. & U. begge fra Kbh. søndag vil gerne stå for opdatering af hjemmesiden fremover. C 
stiller sig til rådighed som SGR for Kbh. søndag. J fra Kbh. søndag vil også gerne bidrage fx 
ved at stå for Litteratursalg eller del af Telefonvagten. L fra Kbh. torsdag vil gerne være SGR
for gruppen, S vil gerne være SGR for Kbh. lørdag. P fra Kbh. mandag er ikke SGR fremover 
men kun i dag og desuden den Litteratursalg ansvarlige for SLAA Danmark. Tidligere har 
SGR møder været afholdt kvartalsvist på Skype. Fysiske møder kan afholdes i Kbh. på skift i 
de forskellige grupper.
Det skal nævnes at nogle af serviceposterne er besat og der sidder enkelte og varetager et 
minimum af poster men selve SGR og SLAA Danmark er nedlagt (mail svares, litteratur, 
konti osv at der sidder nogen og lige er lidt på det).

2. Ukendt emne??
Punktet nævnes i starten på mødet som et punkt men det nævnes ikke som et punkt siden,
hvor der ikke følges op på, hvad punkt 2 skulle være på dagsordenen men går direkte til 
punkt 3.
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3. Punkter:
a. Godkendelse af referat fra sidste SGM
Seneste referat november 2015 bestod i en fælles beslutning fra de tilstedeværende om at 
lukke Servicegruppen og kun opretholde ad-hoc Litteratursalg, Kasserer, Trykkeransvarlig, 
Service-mail ansvarlig. Det blev glemt at en skulle overtage info-mailen.

b. Kassererens rapport for de tre konti; Service: kr. ? Landsmøde kr. ? Litteratur: kr. ? Disse
er der ikke blevet indhentet information om. Privatpersonen er yderst pålidelig så fungerer 
ubeklageligt på mange år bortset fra de er privatkonti.
Ved etablering af Foreningskonti vil anonymiteten brydes da man skal stå med navns 
nævnelse i offentlige dokumenter. Forslag om at tage kontiene hjem til en SLAAer 
bosiddende i Danmark da den nuværende privatperson bor i udlandet. K fra Kbh. søndag 
oplyser at der er stor villighed i grupperne om at 7. traditions donation på kontiene. Den 
ene K fra Kbh. søndag vil gerne undersøge med advokater og revisorer hvad vi eventuelt 
har af muligheder for opstillinger at vælge imellem.

c. Rapporter fra fremmødte udvalg

i. Litteratursalg;
P. fra Kbh. mandag som samtidig er SLAA Danmarks Litteratursalg ansvarlige rapporterer at der er 
en del pjecer med fin lagerstatus men noget stopper for at få dem ud i grupperne. Få pjecer er 
løbet tør. Den ene af pjecerne er der gået noget skævt i formatet da vi bestilte dem, så der skal 
bestilles nye af dem. Der er maser af pjecer og grupperne må meget gerne købe flere. E-mailen skal
på hjemmesiden. De fleste henvendelser og kendskab til salg sker ved personlig henvendelse til 
hende fra Københavnergrupperne på nuværende tidspunkt hvilket ikke er optimalt. Udarbejdelse af
en oversigt, hvor der står et par linjer om hver pjece hvor der står hvad der kan købes. Foreslås at 
listen kommer ud i grupperne samt på hjemmesiden hvorved udefra kommende også kan købe. 
Opfordres til at fortælle ude i grupperne at der er masser af pjecer til salg så hvis de har råd til det, 
køb endelig.

ii. Trykker
Omtales ikke

iii. Oversættelse/Korrektur;
P. fra Kbh. søndag rapporterer, at status er at der er oversat en del af SLAA bogen og i fællesskab 
med andre har fokus på at lave noget trinvejledningsmateriale (vender tilbage til dette punkt 
senere). En del har meldt sig ud af udvalget så der p.t. kun er 2 tilbage der har valgt at fokusere på 
noget andet. Der er kræfter der gerne vil være med når de er nået længere med deres trinarbejde. 
C fra Kbh. søndag tilføjer, at de tre første kapitler i SLAA bogen er gennemarbejdet. Kapitel 1 er 
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færdig korrekturlæst og gennemskrevet. Kapitel 2 er i nogenlunde tilstand og kapitel 3 i mindre 
omfang. 

iv.  Telefonvagt
Omtales ikke

viii. Webmaster
Omtales ikke

d. Rapporter fra de enkelte grupper – hvordan går det?

i. København, mandag;
P fortæller mødet holdes kørende og holdes i gang med nøglebærere af primært Nykommere og nyere i SLAA
hvilket kan mærkes så Oldtimere efterlyses. Ofte samme indledere. 5-10 deltagere.
ii. København, tirsdag (kvindegruppen)
iii. København, onsdag
iv. København, torsdag;
 L rapporterer at det er fint at være der når der er nogen. Der er problemer med at nøglen ikke tages så 
indimellem er der ikke møde. Frem møde  3-8 deltagere. Mødet kan bruge opbakning men det kører
v. København, fredag
vi. København, lørdag;
S rapporter der er en del Nykommere. Der er ikke fast forpligtelse i gruppen snarere shoppe rundt i andre 
grupper. Hun orienterer også om LAA mødet.
vii. København, søndag;
Den ene K. opfordrer til større samarbejde mellem grupperne og at tage sig af Nykommere på tværs af 
grupperne.
C. har søndag som hjemmegruppe. Stabilt fremmøde 12-15 deltagere. Der laves trinarbejde og stabil 
helbredelse. Nogle faste i gruppen, god opbakning om gruppens servicearbejde. Nye er også i gang med 
trinarbejde.
viii. Nykøbing Falster, mandag
ix. Svendborg, fredag
x. Aarhus, mandag
xi. Skype, søndag

4. Valg af personer til ledige Serviceposter
- Hvad er serviceposter? Litteratursalg, Oversættelse, Kassereren.Ingen træder ud af deres 
arbejde med service.
- Er der ledige poster? Ja (hvilke nævnes ikke). Forslag om at etablere et SGR mini-møde 
med status for hvad fungerer og hvad fungerer ikke samt hvem vil deltage i servicearbejde.

5. Forslag:
Nedsættelse af et udvalg til udarbejdelse af vejledning i trinarbejde i SLAA.
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Kan forslaget godkendes af de tilstedeværende på dette SGR servicemøde?

Ordlyd af forslaget: ”Gruppe der nedsættes til færdiggørelse af trin materiale til anvendelse
i SLAA med udgangspunkt i SLAA bogen og de samlede trinerfaringer fra medlemmer i 
SLAA.” 

Er der folk, som vil deltage i dette udvalg/gruppen?
Idéen har været undervejs i et års tid så der kan være ét samlet materiale frem for de 
forskellige retninger der på nuværende tidspunkt er i SLAA for at lave trinarbejde. Blandt 
andet bidrag om erfaring med Tilbagetrækning (også i parforhold med børn). Materialet er 
til rådighed for alle og til gennemlæsning og kan rekvireres.

S fra Kbh. lørdag støtter op om forslaget og melder sig i gruppen. P fra Kbh. søndag mener 
man skal være ovre 4. trin for at melde sig til den slags service.  C og P fra Kbh. søndag 
melder sig også i udvalget. L fra Kbh. søndag har en anden erfaring i forhold til at lave trin, 
der er ikke en endegyldig sandhed i måden at lave trinarbejde på. Hun stiller sig til rådighed
med sin erfaring. L fra Kbh. torsdag vil deltage med korrekturlæsning.

Er der nogen som er imod at der arbejdes med et sådant materiale?
L fra Kbh. søndag er ikke negativt indstillet men vær åben i forhold til det nye og at der 
laves trinarbejde på forskellige måder; på nuværende tidspunkt ca. 4-5 forskellige måder i 
Kbh.
C Kbh. søndag præciserer at trinmaterialet er en vejledning, ikke den endegyldige måde. 
Laves der trinmateriale styrker det at der laves trinarbejde er erfaringen fra NA og AA. Det 
styrker samarbejdet i grupperne. Målet er at samle så mange erfaringer som muligt i ét 
materiale. Det er individuelle frie valg hvordan man giver sit trinarbejde videre. Dette 
materiale er et samlet trinerfaringsmateriale til Nykommeren.

Er der stærke følelser i mod dette arbejde ellers formes en gruppe omkring arbejdet?
Hvis der ikke er nogen indvendinger, kan vi da samstemmigt samlet beslutte som 
Servicemødets deltagere at arbejdet går i gang?
Ingen indvender noget. Det vedtages at arbejdet går i gang.

6. Eventuelt.
- Forslag om at oprette en Facebook gruppe, hvor det vil være muligt at dele som alternativ
til telefonen
S fra Kbh. lørdag oplyser om manglende anonymitet på Facebook, hvor de har rettigheder 
til det skrevne.
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Eventuelt oprette en Google.docs-gruppe som alternativ forslår P. fra Kbh. søndag.

7. Dato for nyt Servicegruppe mødet findes efter dette Servicemødets afslutning

8. Afsluttende Vi-Sindsrobøn
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