
SLAA Service Gruppe Møde
27. januar 2019 kl. 12-16 hos Palle (evt. via Skype (se sidst i dokumentet))

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

Palle er mødeleder, Ulrik er referent og Susie er ordstyrer. Desuden deltog Julie som repræsentant 
for Københavns søndagsgruppe til en del af mødet (Ulrik er suppleant for samme gruppe).

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

Sprunget over, da vi kun er tre og vi skal om fremtidige opstartspunkter.

3. Godkendelse af dagsorden og tidsplan for mødet

Godkendt.

4. Godkendelse af referat fra Servicegruppemødet 2/12-18

Godkendt.

5. Fremtidigt indhold af faste punkter (til debat)

Fremover vælger vi kun mødeleder, referent og ordstyrer under punkt 1.

Fremover har vi kun ”Betroet tjener” med under punkt 2 og bruger sindsrobønnen til sidst i vi-form.

Forslag om, at vi holder et særligt møde hvor vi snakker om f.eks. koncepter. Det er op til 
bestyrelsen at planlægge det.

6. Status fra SG

Susie indvilligede i at være med i bestyrelsen, men i en menig funktion.

Snak om kontaktpersoner, som ikke nødvendigvis er grupperepræsentanter. Kontaktpersoner får alle
indkaldelser og referater og bringer disse med til deres respektive grupper, og kan skrive til 
servicemailen og den vej have kontakt til servicegruppen. Vi prøver at finde sådanne til en start. Vi 
savner kontaktpersoner fra Valby-grupperne. Ulrik forhører om Jakob vil være kontaktperson for 
Skype-gruppen.

Lidt snak om Valbygrupperne i forhold til service og organisering. Grupperne er ikke repræsenteret 
til mødet, og derfor er debatten baseret på indtryk udefra (fra de tilstedeværende). I første omgang 
søger vi en kontaktperson, som vi kan kommunikere med på vegne af  alle grupperne i Valby. Vi har
hørt fra enkelte nykommere, der er dukket op forgæves, at det skaber uro og usikkerhed om hele 
fællesskabet (altså SLAA-Danmark). Hvis Valby-grupperne er interesseret i hjælp til organisering 
eller andet, er de velkommen til at kontakte servicegruppen.

Der har været henvendelser på info-mailen fra nykommere, der er dukket op forgæves til møder i 
Århus.

Yahoo-gruppen har ikke eksisteret i praksis i årevis. Hvis der ikke er nogen der varetager den, bør 
den lukkes. Susie kontakter en fra gruppen for at høre om man skal lukke møde, og i så fald skal 
oplysningerne fjernes fra hjemmesiden (Susie giver besked til Ulrik).

Fremover et fast punkt med opfølgninger til SG-opgaver.

Tilføjet et emne om ting på hjemmesiden. Flere dokumenter og tekster på hjemmesiden er ikke 
godkendt litteratur. Bestyrelsen kigger videre på hjemmesiden og forholder sig til den, og kommer 
forslag til fremtidige møder om hvad der evt. skal ændres.

Forslag om at oprette et Google-drev til at samle dokumenter for servicegruppen. Her lægger vi alle
vigtige dokumenter, referater og andre ting. Ulrik opretter den.



◦ Kasserer: Kontoer (Ulrik) og økonomi (Susie)

Der er ikke sket bevægelser på vores konti siden sidste møde. Vi har modtaget papirer fra Danske 
Bank til underskrift. Ulrik og Palle underskriver og Ulrik får fuldmagt til kontoen og er fremover 
kasserer for SLAA-Danmark (når pengene er overført af Susie). Til at starte med er der kun en 
konto, og som det ser ud til at koste 150 kr. om året for Webbank.

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

◦ Unitydag 2018

▪ Evaluering (Palle) og godkendelse af referat

Palle samler referatet og skriver overskrifter ind til punkterne, men selve referatet er godkendt.

Samtale om økonomien fremover, da vi ekstraordinært havde overskud i år. Det er op til Unity-
udvalget at lave en mundtlig opfordring til deltagerne om at få dækket udgifterne. Indtil videre vil 
vi ikke gå ind for entré

◦ Unitydag 2019

▪ Fast dato fremover?

Vi forslår, at vi tilstræber, at Unitydagen ligger den 1. lørdag i oktober. Så i år bliver det d. 5. 
oktober, hvis det kan lade sig gøre med lokalerne. Det er op til Unitydag 2019-udvalget at finde den
endelig dag.

▪ Opstart af nyt udvalg (Palle)

Den 3/3 kl. 16.30 i Apostlekirkens Menighedslokaler er der opstartsmøde for det nye udvalg. Ulrik 
lægger datoen op hjemmesiden og sender ud til repræsentanter og kontaktpersoner, og Susie laver 
en sms (og opfordrer samtidig til at man kan komme på info-mailliste).

På det første møde findes en formand, der også bliver en del af servicegruppen (på lige fod med alle
andre udvalgsformand). Denne formand bliver således tovholder for opstart af næste unitydag. Palle
er tovholder til dette opstartsmøde.

◦ Litteratur-udvalg (Palle)

Susie har meldt sig lidt mere officielt ind i litteratur-udvalget med henblik på at få styr på 
mangelfulde oversættelser og korrekte godkendelser.

▪ Litteratursalg

Den tidligere litteraturansvarlige ligger stadig inde med litteratur fra tidligere. Palle prøver på vegne
af Servicegruppen at få fat i folderne en sidste gang, hvis ikke må vi afskrive dem.

 Foldere – fremgang? (trykkeri, godkendelse osv.)

Vi har fået adgang til foldere og det materiale der er lavet. De ligger i litteraturudvalgets Google-
drev, og udvalget vil skabe sig et overblik, inden vi går all-in på at få tingene trykt. Udvalget går 
helt tilbunds i arbejdet og kigger på det hele fra en ende af (inklusive kerneteksterne).

Spørgsmålet er om hvad vi evt. gør ved gamle foldere. Litteraturudvalget tager kontakt til USA om 
hvad de skal gøre med gamle trykte foldere og om genoptryk af de gamle ikke-godkendte.

 Konkrete arbejdsopgaver til uddelegering?

Det er ikke relevant på nuværende tidspunkt. Det kommer senere, når der er skabt overblik. Tak til 
Svendborg-gruppen for at tilbyde service. Vi vender tilbage senere.

◦ Webudvalg (Ulrik)



Vi kan ikke bruge skabelon fra USA pga. rettigheder. De ønsker heller ikke, at siderne ligner 
hinanden for meget. På sigt vil vi gerne lave en helt ny (og mere overskuelig) hjemmeside fra 
bunden af.

▪ Mødeaflysninger (mail)

Ved at oprette en møde-mail kan flere være med til at opdatere hjemmesiden ift. mødeaflysninger.

Fremover skriver vi aflysninger under nyheder, men sætter en udløbsdato, så de forsvinder når de 
ikke er relevante længere. Ulrik rydder også lidt op i gamle nyheder.

Susie kan skrive ud om aflysninger via info-mail.

◦ Infoudvalg (Susie)

Et punkt vi sætter på fast fremover her er ”offentlige henvendelser”. Siden sidste møde har der kun 
været en henvendelse fra et undervisningssted i Odense. Vi snakkede om at finde en repræsentant 
fra Svendborg, og Susie prøver at kontakte nogen.

Vi laver en liste over potentielle repræsentanter, som vi kontakter om de vil være på en slags 
repræsentations-liste. Susie holder styr på den, og så kan vi bruge dem, hvis der er nogle, der gerne 
vil have besøg fra fællesskabet... f.eks. skoler eller andet.

▪ Servicetelefon

Det gamle abonnement er blevet opsagt, og de eneste alternative løsninger vi umiddelbart kunne 
finde var meget dyre. For nu sparker vi telefonen til hjørne, og fokuserer på andre ting. I fremtiden 
kan den komme op igen. Susie giver besked til de gamle telefonpassere om, at telefonen er nedlagt.

8. Dato for næste møde

17/3 kl. 12 i Ishøj.

9. Eventuelt

Kontakt fra Valby om forsvundne penge (gammel sag). Ulrik skriver til dem for at høre om det er 
stadig relevant.

10. Lukning af mødet – Sindsrobønnen (vi-form)

Bilag: Referat fra SG-møde 2/12-18 og referat fra Unitydag 2018 evaluering.
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