
SLAA Service Gruppemøde 
19. maj 2019 kl. 12-16 hos Susie (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. Ingen andre deltog. Ulrik 

repræsenterer også Søndagsgruppen (som suppleant). 

2. Åbning: Betroet tjener bøn 

Susie læste højt. Bønnen tilføjes fremtidige dagsordener. 

3. Godkendelse af dagsorden og tidsplan for mødet 

Godkendt. Tilføjer punkt til eventuelt om MobilePay og godkendelsesprocedure for referater. 

4. Godkendelse af referat fra Servicegruppemødet 17/3-19 

Godkendt. 

5. Status fra SG 

○ Opfølgninger på tidligere opgaver 

Der er ikke givet respons tilbage på forespørgsel om manglende penge, så vi lader det ligge, 

medmindre de henvender sig igen. Retningslinjer for kasserer sendt til W. Det kunne være 

en ide, at have retningslinjerne (de godkendte) liggende på hjemmesiden. Alle 

repræsentanter er inviteret til Google-drevet. Der blev sendt en tekst om at være 

grupperepræsentant ud lige efter mødet. Der er ikke sket noget i forhold til indhold på 

hjemmesiden. 

Susie har overført penge fra gamle konti og de er modtaget på den nye konti. 

○ Kontaktpersoner / SGR 

Intet at rapportere og kun Søndagsgruppen er repræsenteret. Susie vil opfordre folk i 

fællesskabet til at deltage i SG-møderne (evt. uden stemmeret). 

○ Indhold på hjemmeside 

Alle punkter under Links under Materialer på hjemmesiden henviser til sider fra 

udefrakommende foretagender og er ikke i orden ifølge 6. tradition og skal fjernes fra 

hjemmesiden. Tilsvarende er det vigtigt, at vi får fremhævet, at værktøjerne på samme side 

ikke er godkendt SLAA-litteratur, men er vores eget. Ligeledes under kontakt skal linket til 

AA’s historie væk, da det også er et udefrakommende foretagende. Under kontakt er der 

ydermere links til nogle tekster, der tilsyneladende ikke er der længere. 

Opgaven overlades til Webudvalget. Vi vil i forbindelse med næste Unitydag prøve at få 

friske speaks til hjemmesiden. 

○ Status fra kasserer 



Der ligger i alt 33.466,65 kr. på kontoen. Siden sidst har vi modtaget 600 kr. fra en 

SLAA-gruppe (faktisk før sidste SGM) og 8.000 kr. fra en anden gruppe. 

Vi vil sende 3.000 kr. til World Service, da vi ikke har betalt i rigtig mange år. 

6. Status fra underudvalg (hvad er der sket siden sidst, hvad skal der ske og har vi brug 

for hjælp?) 

○ Unitydag 2019 (Palle) 

Næste planlægningsdag er 2/6. Der er ikke lavet et referat fra sidste møde. Der er blevet sat 

følere ud omkring indledere. De har snakket om at lave en entré på 50 kr. til mødet, men 

ikke taget en beslutning (de var kun to til mødet). Der vil blive holdt længere pauser, så der 

er mere tid til at mingle og socialisere. Det er op til udvalget at tage alle disse beslutninger 

(inkl. evt. betaling). Udvalget har besluttet at fordele oplæsningsteksterne (karakteristika, 

tegn på helbredelse osv.) ud på de forskellige møder. 

○ Litteratur-udvalg (Palle) 

Udvalget har arbejdet intenst på det sidste og er ved at være kommet igennem alle 

kernetekster, som så sendes ud til gennemlæsning i grupperne. De satser på at det kan 

godkendes på næste Unitydag. Det er ikke noget der skal diskuteres på Unitydagen. 

Der er ikke kommet materiale fra den tidligere den tidligere litteraturansvarlig, og Palle har 

ikke fået undersøgt hvad der evt. ligger bagerst i skabet hos Søndagsgruppen. 

○ Webudvalg (Ulrik) 

Der er ikke sket meget siden sidst. W vil gerne kigge på en ny hjemmeside og ønsker at 

bruge en skabelon, der koster nogle hundrede kroner. Vi giver udvalget lov til at bruge de 

penge. 

Der er ikke lavet en mødemail, men der arbejdes videre på det. Når den er oprettet giver 

udvalget besked om det på hjemmesiden og til alle kontaktpersoner. 

Udvalget får lavet de opdateringer, der er nævnt under punkt 5. 

○ Infoudvalg (Susie) 

■ Offentlige henvendelser 

Ingen offentlige henvendelser. 

■ Repræsentations-liste 

Susie kigget på det, og laver gerne nogle specifikke kriterier til næste møde. Eneste 

kriterium der går igen andre steder er, at man sender to ud ad gangen, men det er urealistisk 

i Danmark. Kriterierne er ønsker for vores repræsentanter, men ikke nødvendigvis fastlåste 

krav. AA bruger, at man laver en ansøgning for at komme på listen. Vi overvejer noget 

lignende. 

7. Dato for næste møde 



Fremover byttes om på punkt 7 og 8. 

Næste møde: 21/7-19 kl. 14.00 (til 17.30) hos Susie. 

8. Eventuelt 

○ MobilePay 

MobilePay har lavet et box-format, der evt. kunne bruges til donationer fra hjemmesiden og i 

andre grupper (der ikke har en MP-løsning). Ydermere kan vi anbefale løsningen til grupper, 

der selv kan beslutte om de vil benytte sig af det. 

○ Ny procedure til godkendelse af referater og dagsordener. 

Vi foreslår, at man fremover giver et tidsrum på f.eks. to uger til at komme med indsigelser til 

referater. Har man ikke svaret inden for den tid, antager vi (SG), at referatet er godkendt 

med stiltiende accept og kan lægges op på hjemmesiden. Således kan vi hurtigere give 

besked til kontaktpersoner og komme i gang med opgaver. 

Punkter til en dagsorden skal komme mindst en uge før mødet (antaget at forslag til 

dagsorden er sendt ud i fornuftig tid). 

På næste møde tager vi en beslutning om disse deadlines under “opfølgning på tidligere 

opgaver (og punkter)”. 

9. Lukning af mødet – Sindsrobønnen (vi form) 

Mødet blev afsluttet efter 2½ time. 

 
Bilag: Referat fra SG-møde 17/3-19 
 
 
Deltagelse via Skype: 
Søg om venskab med Skype navnet: slaadanmarkservicegr 
Søg helst senest på selve dagen. 
Du skal være online ca. 11.50, hvor du vil blive ringet op af Skype navnet til en 
gruppesamtale. Ring ikke selv. 
 


