
 

NYT fra Service Gruppen i SLAA Danmark  December 2017 

 
Ny servicegruppe etableret november 2017 

På dette års Unity-dag, lørdag den 7. oktober 2017 blev det besluttet at en ny servicegruppe på landsplan 

skulle etableres.  

Det første servicegruppemøde blev afholdt d. 26. november 2017 hvor en ny servicegruppebestyrelse blev 

konstitueret. Denne gruppe består af Ulrik (København), Palle (København) og Therese (Valby).  

Posterne internt er endnu ikke fordelt.  

Medlemmer af Servicegruppens bestyrelse har ikke stemmeret men varetager funktionen i at facilitere 

servicegruppemøder for SLAA Danmark. Til servicegruppemøderne vil repræsentanter fra de forskellige 

hjemmegrupper mødes for at drøfte og træffe beslutninger om sager der vedrører SLAA Danmark som 

helhed. Disse møder vil blive afholdt ca. 4 gange om året.   

 

Først komne servicegruppemøde er søndag d. 11. februar 2018 kl 14 til 17 på en privat adresse i Buddinge, 

alle medlemmer af SLAA er velkomne. Mere information følger.  

 

Gruppe Service Repræsentanter Søges  

For at den nye servicegruppe kan fungere er der brug for repræsentanter fra alle de danske 

hjemmegrupper.  

Servicegruppen foreslår at alle hjemmegrupper vælger en Gruppe Service Repræsentant, fra deres gruppe 

på et forretningsmøde inden næste Servicegruppemøde.  

Kunne du tænke dig at yde service og repræsentere din hjemmegruppe på 4 møder om året i 
SLAA Danmarks Servicegruppe?  
 
Her vil du som repræsentant for din hjemmegruppe deltage i til de 4 årlige servicegruppemøder og have 
både taleret og stemmeret, hvis noget skal afgøres ved afstemning. 

Servicegrupperepræsentantens servicepost består i at: 

• Informere hjemmegruppen om beslutninger i SG og omvendt. 

• Afstemme holdninger med gruppens samvittighed, så han/hun repræsenterer gruppen og ikke sig 

selv i SG. 

• Hjælpe SG med at finde folk i egen gruppe til serviceposter eller -opgaver. 

 

Kontakt mailen: service@slaa-danmark.dk eller medlemmer fra SG-gruppen hvis 

du er blevet valgt som repræsentant for en hjemmegruppe eller har lyst til at yde 

service i et udvalg ☺  



 

Udsnit af ’Retningslinjer for Servicegruppen for 
Sex and Love Addicts Anonymous i Danmark’ Godkendt på Servicegruppemødet d. 

7/10-17 

VII GRUPPE SERVICE REPRÆSENTANTER:  
A. Gruppe service Repræsentanter (GSR) skal vælges i deres hjemmegruppe. 
 
B. En GSR kan højst repræsentere en enkelt gruppe. 

 

C. Der bør også vælges en GSR-suppleant, der følger GSR-arbejdet fra sidelinjen og 

som er klar til at træde til ved sygdom eller fratrædelse. Suppleanten bør leve op til 

samme kriterier som GSR, og er velkommen til at deltage i møder med SG. 

 

D. GSR bør så vidt muligt leve op til kriteriet om mindst 6 måneder i SLAA-

fællesskabet og afholdelse fra bundlinjeadfærd i mindst 3 måneder. 

 

E. Desuden bør en GSR også leve op til følgende kriterier: 

• Villighed til at tjene. 

• Fritid nok og evne til at tjene. 

• Praktiserende kendskab til SLAA's 12 trin, 12 traditioner og 12 koncepter for 

service. 

• Fortsat afholdenhed så længe han/hun repræsenterer en gruppe.  

 

F. GSR har følgende forpligtelser: 

• Informere hjemmegruppen om beslutninger i SG og omvendt. 

• Afstemme holdninger med gruppens samvittighed, så han/hun repræsenterer 

gruppen og ikke sig selv i SG. 

• Hjælpe SG med at finde folk i egen gruppe til serviceposter eller -opgaver. 

 

 


