
SLAA Service Gruppe Møde
2. december 2018 kl. 13-17 hos Ulrik (evt. via Skype (se sidst i dokumentet))

Tilstede: Palle og Ulrik, mens Susie og Julie H deltager via Skype.

1. Valg af mødeleder, referent, ordstyrer, tidtager (max. 2 min.), spiritual reminder, samt 
registrering af deltagere

Palle er mødeleder, Ulrik er referent. Resten er fravalgt, da vi kun er 4 til møde.

2. Åbning: Betroet tjener bøn, sindsrobøn, meditation og traditioner & koncepter læses højt

Palle læste bønnen højt. Vi sprang traditioner og koncepter højt, da vi kun er fire.

3. Godkendelse af dagsorden og tidsplan for mødet

Godkendt

4. Godkendelse af referat fra Service Gruppe Mødet 26/11-17

Godkendt

5. Godkendelse af referat fra landsmødet (på Unitydagen 2018)

Godkendt

6. Status fra SG

◦ Status fra kasserer (Sussie)

Saldo pt. Unitydag-konto: 8.497,13
Saldo pt. Litteratur-konto: 11.715,30
Saldo pt. Servicegruppe-konto: 4.654,22

◦ Hvordan organiserer vi SG fremover? Re-konstituering af bestyrelse

Palle er officielt formand og Ulrik er kasserer. En af de vigtigste opgaver bliver at flytte økonomien 
over på egne konti, og der er enighed om, at vi til nøds må bruge penge på disse konti. Det blev 
foreslået, at man eventuelt nøjes med en enkelt konto, hvilket blev accepteret, hvis bestyrelsen 
finder det mest praktisk.

I forbindelse med referater har vi besluttet, at fornavne alene bruges, hvilket accepteres som 
tilstrækkelig anonymt. Hvis flere af samme navn, bruges hjemmegruppe eller tilsvarende.

Referater og indkaldelser sendes til medlemmer af SG og interesserede via service-mailen, og 
lægges op på hjemmesiden, efter godkendelse fra mødets deltagere.

◦ Hvad gør vi nu for at få flere SGR?

Fortsætter som hidtil og prøver at bringe det op i de forskellige grupper. Prøve at tale fællesskabet 
op som en fælles gruppe.

7. Status fra underudvalg (hvad er der sket siden sidst, hvad skal der ske og har vi brug for 
hjælp?)

◦ Unitydag 2018

▪ Regnskab 2017 (Ulrik)

Godkendt

▪ Regnskab 2018 (Ulrik)

Godkendt

▪ Evaluering (Palle)



Referat fra evalueringsmøde er godkendt, men ikke fuldendt. Når referatet og dagsordenen er 
gennemført godkender vi referatet i SG (i forbindelse med næste møde). Resterende evaluering 
tages op på et møde d. 13/1-19.

Vi snakkede om, hvorvidt man i forbindelse med evalueringen også finder tid og sted for opstart af 
nyt udvalg. Forslag om mulighed for at deltage til mødet via Skype, så der er mulighed for at give 
stafetten videre til grupper/folk i andre landsdele. Vi besluttede, at der i forbindelse med 
evalueringsmødet bliver fundet tid og sted for opstart af nyt udvalg (Unitydag 2019).

◦ Unitydag 2019

▪ Opstart af nyt udvalg

Tid og sted for opstart besluttes i forbindelse med evalueringsmøde for 2018.

◦ Litteratur-udvalg (Palle)

Julie H er med i udvalget. P & J prøver at få gang i udvalget igen i det nye år.

▪ Skal man dele udvalget (litteratur- og oversættelsesudvalg)?

Udvalget forbliver samlet indtil videre. Udvalget prøver at finde/skaffe filerne til folderne, og 
prøver at konkretisere nogle opgaver, så der åbnes nogle mindre serviceopgaver, som folk kan 
melde sig til. Susie og Palle prøver at finde gamle foldere rundt omkring og prøver at skaffe kontakt
til trykkeren.

◦ Webudvalg (Ulrik)

Udvalget består i praksis kun af Ulrik. I fritiden arbejdes der muligvis på at lave en ny hjemmeside, 
eventuelt at tage kontakt til Verdens-hjemmesiden og få en skabelon derfra.

Mail-lister opretholdes manuelt via mail-boksene (info-mailen og service-mailen).

◦ Infoudvalg (Susie)

Info-mailen sender ud om aflyste møder, Unitydage og andre aktiviteter. Vi/man skal bare give 
besked til Susie (info-mailen) for at komme på listen. Vi giver besked ude i grupperne, og sender en
sms rundt om mailinglisten. Alle offentlige henvendelser bliver sendt videre til SG-bestyrelsen og 
service-mailen.

▪ Servicetelefon

Servicetelefonen hører under Infoudvalget med Susie som formand.

Det er blevet undersøgt, og det viser sig, at telefonen er knyttet til fastnettet på en adresse, hvor der 
ikke længere bor nogen, så abonnementet skal afsluttes. Det gamle nummer er fjernet fra 
hjemmesiden,  og der undersøges om nye muligheder. Palle undersøger hvad der er alternative 
muligheder. Palle har mandat til at indgå en løsning, der koster op til 500 kr. pr. år.

Der skal eventuelt findes nye telefonpassere i fællesskabet. SG laver det opsøgende arbejde med at 
finde oplagte telefonpassere.

8. Dato for næste møde

Søndag d. 27/1-2019 kl. 12. Stedet besluttes senere.

9. Eventuelt

Intet under eventuelt.

10. Lukning af mødet – Sindsrobønnen (vi form)

Bilag: Regnskaber for Unitydagene, referat af evalueringsmøde for Unitydag, referat fra SG-møde 
26/11-17 og referat fra landsmødet (på Unitydagen).
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