
Unity-dag 2019, beslutningsreferat, forberedelsesmøde 3. marts 2019 
 

1) Referent: Ole. Til stede: Palle, Anne, Esmeralda, Ole 
2) Valg af betroede tjenere: 

 
Kasket Person Opgave Status 
Tovholder Palle Overordnet ansvarlig, indkalde til 

møder, sikre fremdrift 
Næste møde søn 4. april kl. 16.30 i 
kirken. Vi regner med 3-4 møder frem 
til eventet 

Kasserer Anne Holde styr på økonomien  
Finde speakers og 
mødeledere 

Palle Sikre 3 speakers til dagen og 5 
mødeledere (til hvert speak og til 
kvinde/mandemøde). Ud fra valg af 
speaker vælges mødeledere 

På baggrund af brainstorm på dette 
møde komme med indstilling til 
projektgruppen til næste møde.  

Mad Ole Sikre morgenmad, frokost, kage, drikke  
Booke lokale Palle Aftale m kirken, evt. finde alternativ.  På et senere møde diskuterer vi 

alternativ 
”Rum-ansvarlig” TBD Opstilling og oprydning er et fælles 

anliggende. Rum-personen er sidste 
ankermand på, at det er gjort 
ordentligt 

Annonces på møder. Ikke aftalt, hvad 
vi gør, hvis ingen melder sig 

Promotion Ole Flyer med program, web, sms mv. Husk 
at invitere SE 

 

 
3) Planlægning af dagen 

 
Dato og sted: Foretrukket lørdag 5. oktober i kirken, lån af køkken 4. oktober. Kirken vil dog først tage mod 
forespørgsler tre måneder før, dvs. ca. 1.7. Palle holder nøje tråd i dem, vi overvejer alternativer på kommende 
møder. Det blev besluttet IKKE at melde usikkerheden ud, men derimod fastholde 5. oktober over for deltagere og 
speakers for ikke at skabe unødig forvirring. 
 
Format på dagen: Ud fra feedback fra sidste år forkorter vi dagen og giver flere pauser. Hvert speak reduceres fra 90 
minutter til 75 og der lægges to nye pauser ind efter servicegruppemøde og efter tredje speak. Diskussion om, i 
hvilken grad der skal være indledende tekster som et normalt møde og om det evt. skal være forskellige fra speak til 
speak. Ikke afklaret. 
 
Speakers: To kvinder, en mand (sidste år omvendt). Gerne britisk eller svensk hovedspeaker – eller måske begge, for 
at holde god kontakt til disse aktive søsterfællesskaber. Mulige emner: ”Ung i SLAA”, ”Ældre i SLAA”, ”Mod”, ”Være 
tro mod sig selv”. 
 

4) Først relevant fra næste møde 
5) Intet 

 
Til diskussion på næste møde sammen med øvrige punkter: 
 

 Format på hvert speak – indledende tekster, i så fald hvilke og hvor længe? Forskel på speaks? Må der stilles 
spørgsmål? 

 Hvor mange deltagere vil vi gerne have? Hvis flere end ca. 30, skal vi gøre mere end forrige år – i så fald 
hvad? 

 Økonomi: Hvad står der på kontoen? Kan vi tage penge fra andet budget? Deltagergebyr eller 7. tradition? 
Evig diskussion, øvrige år har det være 7. tradition 


