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SLAA Unitydag 2018 Servicemøde/Årsmøde, dagsorden 
1. Valg af ordstyrer, referent, tidtager (max. 2 min. – kort & præcist), spiritual reminder. 
2. Åbning 

a.”Bøn for betroet tjener” 
Højere Magt, 
Jeg beder om dit lederskab ved udførelsen af dette arbejde i Fællesskabets tjeneste. 
Befri mig for 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. 
 
Gud, 
giv mig Sindsro 
til at acceptere de ting jeg ikke kan ændre  
og visdommen til at se forskellen 
Tak 
b. 1. min. stille meditation 
c.  Er der en der vil læse Formålsparagraf for SLAA? 
d.  Er der en der vil læse Trinene for SLAA? 
e.  Er der en der vil læse Traditionerne for SLAA? 

3. Emner til Eventuelt (punkt 6) 
Emner til punkt 6 sættes på en liste, der prioriteres når vi er ved punktet. 
Er der nogle der har noget til punkt 6? 

4. Rapport fra Servicegruppen: 
Sidste år blev en bestyrelse til servicegruppe nedsat med 3 medlemmer. Der blev holdt et 
par møder og nedsat nogle udvalg, men ellers har bestyrelsen desværre været ganske 
stillestående siden. Vi mangler blandt andet en sekretær, men vi har flere områder, der 
kan bruge hjælp og bestyrelsen skal konstitueres igen. 
- Er der nogen til stede, der er interesseret i at hjælpe til i bestyrelsesarbejdet for SG? 

◦ Godkendelse af referat fra sidste SGM - Unitydag 2017 (se bilag) 
◦ Kassererens rapport for de tre konti; Service, Landsmøde, Litteratur 

Servicegruppen: kr. 4.654,22 
(Bruges til betaling af webhotel, tlf.vagt.nr., støtte til nye grupper m.v.) 
Landsmøde: kr. 6.195,66 
(Bruges til at afholde Landsmøder for. Nogle grupper har valgt at indkalde og 
være selvforsynende) 
Litteratur: kr. 11.715,30 
(Indtægter ved salg af danske pjecer samt udgifter til tryk af pjecer) 
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Der kigges på at lave konti til fællesskabet. Søndagsgruppen er ved at gøre sig nogle 
erfaringer med en gratis konto. P.t. er det en privat person (J.) der har de tre konti som 
privat konti, hvorfor pengene juridisk ikke ser SLAAs og ved hans evt. død vil vi ikke have 
pengene. 

◦ Litteraturudvalg 
Er oprettet på SG mødet, med P fra Kbh. som formand og det blev besluttet at holde alle 
litteratur-opgaver under dette udvalg, for at have et bedre overblik over hvem der gør 
hvad. Vi blev enige om på det sidste møde i udvalget, at starte med at gennemgå 
kerneteksterne samt kerneord, ved at sammenholde dem med den engelske version, for at 
sikre os at de er korrekt oversat. Derudover er vi er i gang med at konverteret folderne til 
A5 størrelse. Når vi har løst de opgaver vil vi fokuserer på at gennemskrive og 
sammenholde SLAA bogen. Vi fortsætter arbejder på tilbagetræknings- og trinmateriale i 
henhold til beslutning på sidste SG årsmøde. 

▪ SLAA bogen 
- Der er 95 % af kapitel 1. Pr. 5/11 2015 var der kun 2 medlemmer i 
korrekturlæsningsgruppen (C. & P. fra Kbh. søndag) pga. mandefald. 

▪ Measuring Progress pjecen 
- Er der nogen til stede fra udvalget som kan give en status? 
Oversætteren (C. fra Kbh. søndag) har sendt til B. fra Skype gruppen, som er i færd med 
korrekturlæsningen. 

▪ Anorexia 1-2-3 hæftet 
- Er der nogen til stede fra udvalget som kan give en status? 
Oversætteren (S. fra Svendborg gruppen) er i gang. 

▪ Oversættelse 

N.B. Kun kapitel 4 og nogle af pjecerne er godkendt. Resten er IKKE-GODKENDT dvs. 
heller ikke kapitel 5 & 8! De skal godkendes af den internationale Oversættelseskomité! 
Kræver papirarbejde med underskrifter til Hovedkontoret www.slaafws.org 

◦ Info-mailen 
Bliver varetaget af S fra Kbh. 
80 korrespondancer siden sidste Unitydag, hvor nogen af dem er svar med gensvar. 
Nyhedsbreve, invitationer mv. fra andre SLAA grupper i verdenen samt Det Internationale 
kontor. Ca. 5 offentlige henvendelser fx projektsskrivning, dokumentarudsendelser mv.  
Ca. 5 henvendelser fra pårørende. Nykommer-henvendelser om hvordan man kommer til 
sit første møde eller råb om hjælp eller lign. Mange interne henvendelser vedr. møder der 
åbnes eller lukkes (primært Aarhus) eller møder, hvor man er kommet forgæves til en 
lukket dør. 
Pt. er der ikke en fungerede metode for nyhedsbreve, men det er en opgave for 
webudvalget. 

◦ Webudvalg 
Er oprettet med U fra Kbh. som formand for udvalget. Det er pt. et ret tomt udvalg, og der 
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er plads til andre, der gerne vil hjælpe med at opdatere og udvikle hjemmesiden. I løbet af 
det sidste års tid er der kommet styr på adgang til hjemmesiden og serveren bagved, og 
der er sket en række opdateringer. Især nyhederne og mødelisterne bliver nu holdt 
opdateret. 
- Er nogen interesserede i at hjælpe til kan de sende en mail til webmaster eller rette 
henvendelse til P eller U fra Kbh. Der er især brug for nogen med godt kendskab til 
WordPress. 

◦ Telefonvagt 
Der er et ønske om at nedlægge denne service, da vi pt. ikke har adgang til at ændre i den 
telefonsvarerbesked der er lavet. 
- Er der nogen til stede fra udvalget som kan give en status? 
- Er der nogen der har nogle indvendinger imod at nedlægge telefonvagten? 
- Er der nogen til stede som har lyst til at stå for at oprette en ny variant af helpline 
telefonen? 

◦ Landsmøde/Unitydag 
- Er der nogen til stede fra udvalget som kan give en status? 

4. Gamle sager  – ingen gamle sager 
5. Nye sager 
6. Eventuelt 
7. Evaluering af Gruppesamvittigheden 
8. Fastsættelse af dato for næste SG møde (forslag 4/11) 
9. Lukning af mødet – Sindsrobønnen (vi-form) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilag A) Referat fra Unitydag 2017 
Ligger på nettet. 

 

Servicemøde Landsmøde/Unitydag 2018 
 


