SLAA Service Gruppe Møde
26. november 2017 kl. 13-16, hos Susie (med mulighed for også at deltage pr. Skype (se sidst i dokument))

1. Valg af mødeleder, referent, ordstyrer, tidtager (max. 2 min.), spiritual reminder samt registrering
af deltagere
Mødeleder: Palle, referent: Ulrik, ordstyrer: Therese, tidstager: Susie
2. Åbning: Betroet Tjener Bøn, Sindsrobøn, meditation, Trin & Traditioner & Koncepter
Koncepterne findes ikke på dansk, bør blive oversat. Snak om at springe trin over fremover.
3. Godkendelse af dagsorden og tidsplan for mødet
Godkendt.
4. Godkendelse af referat fra Service Gruppe Mødet i forbindelse med Unity-dagen.
Fremover vil vi sende referater til alle mødedeltagere, hvis de er interesserede i det, så de kan være med til
at godkende det.
Vi gennemgik referatet og rettede det til nogle steder. Det ændrede referat blev godkendt midlertidigt,
men det bliver sendt ud til deltagerne på mødet (som vi har mailadresser til), og så får de 14 dage til at
komme med indsigelser.
Den rettede version bliver lavet af Ulrik og lige sendt til godkendelse sammen med dagens referat.
5. Tilpasning af retningslinjer for SG og endelig godkendelse
Der blev rettet i bilag 1 for retningslinjerne, og vi accepterer de rettede retningslinjer. De bliver også sendt
ud til dagens deltagere for at se, at det rettet rigtigt. Fremover kommer retningslinjerne op på
hjemmesiden. Ulrik laver rettelserne.
6. Notere ned hvad slags service-poster deltagerne er interesseret i (for at danne overblik)
Vi noterede lidt ned, men da der ikke var mange til stedet ved mødet, gik vi hurtigt videre. Der var ikke
behov for dette overblik i forhold til dagens arbejde. Se referat fra SG-mødet på Unitydagen for
udmeldinger fra interesserede i at hjælpe.
7. Nedsættelse af SG-bestyrelse
◦ Palle, Ulrik og Susie stiller op ind til videre.
Bestyrelsen består af Palle, Therese og Ulrik, men der er ingen fastdefinerede poster fordelt, eftersom vi
ikke er fuldtallige.
Therese står for kontakten ud til grupperne, blandt andet SG-mailen. Susie er tilknyttet da hun har
adgangen til vores konti.
8. Strukturering af eksisterende udvalg og nye, kombineret med besættelse af service-poster.

Vi aftalte følgende udvalg med udvalgsformænd (M/K). Udvalgende kan naturligvis rettes og tilpasses efter
behov:


Litteratur-udvalg, udvalgsformand: Palle.
◦ Litteratursalg
◦ Trykkeri
◦ oversættelse af tekster



Webudvalg, udvalgsformand: Ulrik
◦ Mailadministration (herunder rette servicemail, oprette udvalgsmails, ændre infomail)
◦ Hjemmeside
◦ Nyhedsbrev(?)



Infoudvalg, udvalgsformand: Susie
◦ Passe infomail (herunder sende svar og relevante beskeder videre)
◦ Telefonvagt (finde en løsning (Ulrik prøver at hjælpe med at finde en løsning))
◦ Samarbejde med Webudvalg ift. hjemmesideopdateringer

9. Service-gruppe-repræsentanter / besked til grupperne – hvem og hvordan?
Therese laver et forslag til hvordan vi finder SGR fra de forskellige grupper.
10. Dato for næste møde
Det bliver 11/2-18 i Buddinge hos Ulrik
11. Eventuelt


Vi aftalte at slette telefonnummeret fra hjemmesiden. Susie kontakter de forskellige telefonvagter
for at høre om de vil hjælpe med at finde en anonym løsning.



Regnskabet for Unity-dagen mangler en 20£-usikkerhed. Therese veksler pengene og sende dem til
Ulrik, der sørger for at have et endeligt regnskab klar til godkendelse til næste SGM.

12. Lukning af mødet – Sindsrobønnen (vi form)

