SLAA Service Gruppe Møde
17. marts 2019 kl. 12-16 hos Palle (evt. via Skype (se sidst i dokumentet))
1. Valg af mødeleder, referent og ordstyrer, samt registrering af deltagere
Palle er mødeleder, Ulrik er referent og Susie er ordstyrer. Herudover er der repræsentanter
fra Valby mandag og torsdag (W) og Søndagsgruppen i Kbh (Julie).
2. Åbning: Betroet tjener bøn
Ulrik læste højt.
3. Godkendelse af dagsorden og tidsplan for mødet
Godkendt.
4. Godkendelse af referat fra Servicegruppemødet 27/1-19
Godkendt.
5. Status fra SG
○

Opfølgninger på tidligere opgaver

Forsvundne penge i Valby: Ulrik har skrevet til den person der henvendte sig til
SLAA-Danmark, som ikke har svaret. W repræsentere nogle af grupperne i Valby, men er
ikke klar over om det stadig er et problem. Der er købt lås til den ene gruppe, og det kunne
de andre grupper også gøre. Forespørgsel om retningslinjer til en kasserer. Susie sender et
link fra international hjemmeside og Ulrik sender retningslinjerne fra Søndagsgruppen til W.
W følger op på sagen.
Yahoo-gruppen er lukket officielt.
Der er oprettet Google-drev til Servicegruppen. Ulrik skal invitere alle repræsentanter til at
kunne se dokumenterne. Grupperepræsentanter skal have adgang til alt i mappen.
Servicetelefonen er blevet lukket, og de involverede er informeret.
○

Kontaktpersoner / SGR

Der er kontaktpersoner til alle grupper. Der blev spurgt ind til, hvor mange møde SG
afholder. Det er ikke entydigt afgjort, men med tiden vil vi gå efter 3 møder om året foruden
Landsmødet.
Vi opfordrer hver gruppe til, at hver gruppe har egen grupperepræsentant, og så mange som
muligt deltager i SG-møderne. Vedhæftet med referatet kommer en tekst om hvad det vil
sige at være grupperepræsentant. Bestyrelsen laver teksten i forlængelse af mødet.
Søndagsgruppen i Kbh. har købt ekstra mange trin- og afholdenhedsmønter, som andre
grupper kan købe, hvis de ønsker et lille lager.
○

Indhold på hjemmeside

Først snak om strukturen. Det er Servicegruppen der er med til at følge op på hjemmesiden
og indholdet, mens Webudvalget tager sig af opdateringer og det praktiske bagved.
Punktet kommer på igen næste gang. I første omgang skal vi se om der er tekster, der er i
modstrid med vores traditioner, bl.a. hvorvidt alt materiale under Links skal fjernes, da det
ikke er SLAA materiale. Webudvalget har beføjelser til at lave ny hjemmeside eller
forbedringer, men bør godkendes af bestyrelsen.
○

Status fra kasserer

Pengene ligger stadig på gamle konti, og der er følgende beløb:
●

Landsmøde: 8.497,13

●

Litteratur: 11.715,30

●

Servicegruppe: 4.654,22

Der er oprettet konti for SLAA-Danmark. Det er Palle og Ulrik, der har oprettet kontoen, Ulrik
har adgang til webbank, og Susie sørger for at overføre de penge der er. Fremover er der
kun en konto, og penge kan derfor ikke øremærkes.
Ved fremtidige servicegruppemøder vil alle bevægelser på kontoen blive gennemgået, og
status givet. Årligt regnskab bliver lavet. Måske skal Servicegruppen overveje at flytte
kalenderåret af hensyn til Unitydag.
6. Status fra underudvalg (hvad er der sket siden sidst, hvad skal der ske og har vi brug
for hjælp?)
○

Unitydag 2019
■

Status for opstart af nyt udvalg (Palle)

Der er afholdt opstartsmøde for udvalget 3/3. Palle er formand for udvalget. Referat fra
mødet ligger på hjemmesiden. I Apostelkirken, hvor Unitydagen planlægges at afholdes, kan
man ikke booke lokaler før 3 måneder inden, men der arbejdes stadig på en Unitydag d.
5/10. Næste planlægningsmøde er planlagt til d. 7/4 kl. 16.30 i Apostelkirken. Udvalget
kunne godt bruge en “rum-ansvarlig”. Alle er velkomne til at deltage i næste
planlægningsmøde. I starten holdes et par møder, men det tynder ud efterhånden.
○

Litteratur-udvalg (Palle)

Udvalget har kigget på hvordan man har arbejdet med oversættelser tidligere, og mener
ikke, at selv de grundlæggende tekster er dækkende. Litteraturudvalget har nogle forslag til
ændringer af trinteksterne, som grupperepræsentanterne (og kontaktpersonerne) gerne må
kigge på ude i grupperne, og give deres (gruppernes) mening til kende. Der sendes en mail
fra Litteraturmailen.

Snak om hvorvidt teksten skal følge AA’s oversættelser og tekster, men vi er jo specifikt en
intergruppe under SLAA på verdensplan, og bør forholde til deres tekster.

Palle har haft kontakt med den tidligere den litteratursalgsansvarlige, der vil skaffe sig
adgang til hvad der er tilbage af materiale, og viderebringe det til Palle. Vi har besluttet at
sælge det gamle materiale, der allerede er trykt, også selvom det ikke er godkendt. Det har
vi informeret USA om. Der bliver givet besked til grupperepræsentanterne, så snart vi har
adgang til materialet. Desuden følger Palle op på, om der ligger noget i skabet hos
Søndagsgruppen i Kbh.
Der er blevet lavet en mappe på Googledrive med materiale. Hvis man vil have adgang til de
dokumenter der ligger der, så skriver man bare en mail til litteraturudvalget. Alle kan få
adgang.
○

Webudvalg (Ulrik)

Møde-mail bliver oprettet, så de enkelte små-ændringer i grupperne nemmere kan noteres
ind på mødelisten. Udvalgsmedlemmerne skriver sammen og tager de relevante
beslutninger. Der bliver lavet en nyhed om mailen, tilføjet en tekst om det over mødelisten
og kontaktpersonerne giver besked ude i grupperne.
Udvalget arbejder muligvis videre på tankerne om en ny hjemmeside, der med tiden evt. skal
godkendes af Servicegruppen.
■

Gamle dokumenter på hjemmeside

Er nævnt tidligere under punkt 5, og hører til som en del af Servicegruppens arbejde.
○

Infoudvalg (Susie)

En person har henvendt sig omkring et gruppesamvittighedsmøde og omkring refundering af
udgifter til nogle papirer til Søndagsgruppen i Kbh. Indholdet af mailen vedrører kun
Søndagsgruppen og derfor angår det ikke SLAA-Danmark. Susie svarer mailen med
henvisning til 4. tradition. Denne slags beslutninger kan Info-ansvarlig træffe fremover.
■

Offentlige henvendelser

Ingen offentlige henvendelser siden sidste møde.
Ift. henvendelsen sidste gang fra en skole i Odense, så havde vi en repræsentant for
SLAA-Danmark fra Svendborggruppen ude på skolen.
■

Repræsentations-liste

God ide at lave retningslinjer for at kunne repræsentere SLAA-Danmark. Susie vil kigge på
det, og bringer evt. folk der er interesseret på banen. Dem vi sætter på en
repræsentationsliste kan med tiden blive til et PR-udvalg.
7. Dato for næste møde
19/5-19 hos Susie.
8. Eventuelt
9. Lukning af mødet – Sindsrobønnen (vi form)

Bilag: Referat fra SG-møde 27/01-19

