
Unity-dag 2019, beslutningsreferater, forberedelsesmøde 14. juli 2019 
 

1) Referent: Ole. Til stede: Palle og Ole 
2) Valg af betroede tjenere: 

 
Kasket Person Opgave Status 
Tovholder Palle Overordnet ansvarlig, indkalde til 

møder, sikre fremdrift 
Næste møde søn 8. SEPTEMBER kl. 
17.00 i kirken. Vi regner med at det 
bliver det sidste planlægningsmøder. 

Kasserer Anne Holde styr på økonomien Der er ikke noget at holde styr på 
endnu 

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 

Vi blev enige om at spørge N, P samt 
kvinde fra England. 
Mangler svar fra P samt kvinde fra 
England. 

Mad Ole Sikre morgenmad, frokost, kage, drikke  
Booke lokale Palle OK, dog Plan B nedenfor Vi kan afholde dagen i kirken 4-5/10 
”Rum-ansvarlig” Felix Opstilling og oprydning er et fælles 

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

 

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

 

 
3) Planlægning af dagen 

 
Dato og sted:  
3/3. 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.  
7/4. ingen tilføjelser 
2/6. Intet nyt, da vi først kan skrive til kirken 1. juli 
14/7. Vi har OK fra kirken på både 4. og 5. oktober. Dog er det ikke sikkert, at køkken og sal er færdigrenoveret. Plan B 
er at bruge det normale søndagslokale og 1. salslokalet og lave mad hjemme hos Palle. Desuden skal vi muligvis 
indkøbe div. service. Beslutning om hvornår vi tager den beslutning er ikke taget, herunder skrive til kirken om lokaler 
og brug af service. 
 
Format på dagen:  
3/3. 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. 
7/4. Vi har ændret lidt med kortere møder på 75 min. og ændret lidt i pauserne. (Se skema) Vi blev enige om at dele 
teksterne lidt op og kun at læse nogle at teksterne til hvert møde. 7. tradition nævnes af mødeleder ved hvert møde. 
1 møde, 12 trin og 12 karakteristika. 2 møde, 12 trin og 12 tegn på helbredelse. 3 møde, 12 trin, 12 tra. og 9 trinsløfter 
2/6. Palle laver en individuel guide til hvert møde. Der må ikke stilles spørgsmål. Er der tid til overs, er der åben deling. 
14/7. Palles guides er godkendt. Han laver en mindre rettelse om 7. tradition. 
 
Speakers og emner:  
3/3. 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”. 
7/4. Vi blev enige om at spørge N, P samt Marianne fra England. 



2/6. Tvivl om den foreslåede udenlandske speaker er en god formidler. Palle kontakter derfor Bood for at høre om 
alternativer. Palle har skrevet til P, men ikke fået svar. N har sagt ja. Palle laver forslag til mødeledere. 
14/7. Mangler fortsat svar fra England og P. Mødeledere derfor heller ikke på plads. Til næste møde (ikke aftalt) har 
Palle findet en speaker fra England + alternativ til P, hvis hun melder fra. Palle afklarer ligeså mødeledere til næste 
møde. 
 
Økonomi: 
7/4. Vi snakkede om at opfordre til 7. tradition på hvert møde, men bede om kr. 50 for maden. 
 

4) Status.  (se skema) 
5) Intet 

 
 
 
Diskussionspunkter afgjort: 
 

 Format på hvert speak – indledende tekster, i så fald hvilke og hvor længe? Forskel på speaks? Må der stilles 
spørgsmål? NEJ, DER MÅ IKKE STILLES SPØRGSMÅL TIL INDLEDEREN. 

 Hvor mange deltagere vil vi gerne have? Hvis flere end ca. 30, skal vi gøre mere end forrige år – i så fald 
hvad? VI GØR IKKE MERE END SIDSTE ÅR 

 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. VI BEDER OM 50 KR., RESTEN 7. TRADITION 
 


