
SLAA Service Gruppemøde 
21. juli 2019 kl. 14 (til 17.30) hos Susie (evt. via Skype (se sidst i dokumentet)) 

1. Valg af mødeleder, referent og ordstyrer, samt registrering af deltagere 

Palle er mødeleder, Ulrik skriver referat og Simon er ordstyrer. Simon er kontaktperson for 

Onsdagsgruppen i Kbh, Ulrik er repræsentant for Søndagsgruppen. Desuden er Susie til 

stede. 

2. Åbning: Betroet tjener bøn 

3. Godkendelse af dagsorden og tidsplan for mødet 

Dagsorden og tidsplan er godkendt. 

4. Godkendelse af referat fra Servicegruppemødet 19/5-19 

Referatet er godkendt. 

5. Status fra SG 

○ Opfølgninger på tidligere opgaver 

■ Ny procedure til godkendelse af referater og dagsordener 

Der indføres et nyt punkt 9, hvor vi læser referatet op, så man allerede der kan komme med 

indsigelser. Herefter har deltagerne til et Servicegruppemøde 14 dage til at komme med 

indsigelser til et referat efter det er sendt ud. Ellers antager vi, at det er godkendt. Vi ønsker 

dog stadig, at folk så vidt muligt skriver en godkendelse. 

Punkter til en dagsorden til et SG-møde skal være sendt til servicemailen senest en uge før. 

■ MobilePay-box 

Ulrik opretter en MobilePay-box, som kan præsenteres på hjemmesiden, og evt. kan 

grupperne bruge denne til at samle ind til 7. tradition direkte til SLAA-Danmark. 

○ Kontaktpersoner / SGR (status fra grupperne) 

Det går bedre og bedre i Onsdagsgruppen 

Der blev bragt et emne op om, hvordan emner og beslutninger bliver taget, og der bliver 

givet udtryk for, at grupperne ikke føler sig involveret i beslutningerne - At det burde være 

grupperne, der bringer emner op, der skal arbejdes videre med. 

Forslag om at have et punkt til Unitydag om involvering i service eller en tilføjelse om ad hoc 

repræsentanter, i forbindelse med et punkt om status fra grupperne. 

Forslag om at tilføje “/ ad hoc repræsentanter” til dette punkt. Det besluttes næste gang. 

Søndagsgruppen har det fortsat godt, men der har været sommerferie, hvilket kunne ses på 

antallet af deltagere. 



Lørdagsgruppen er midlertidig lukket, da der ikke er blevet fundet en nøgleansvarlig. Nøglen 

ligger privat hos en person, og så snart der er en der melder sig til servicemailen kan de få 

nøglen. 

○ Status fra kasserer 

Økonomien pr. 1/7 var på 29.517,27. Siden sidst har vi betalt 450$ til SLAA-FWS (ca. 3.000 

kr) og vi har fornyet webhotellet for ca. 900 kr. 

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

for hjælp?) 

○ Unitydag 2019 (Palle) 

Der har lige været møde i udvalget, og der har været kontakt til kirken. Vi kan godt være i 

kirken, men det er ikke sikkert at lokalerne er færdigrenoverede, så vi skal muligvis afvikle 

det på sparsom plads. Unitydagen bliver 5/10 i lokalerne i Apostelkirken. Der bliver lavet 

nogle foldere, der kommer op på hjemmesiden og som bliver delt ud på møderne. Der er 

stadig brug for hænder til praktiske opgaver. Man kan henvende sig på servicemailen. 

○ Litteratur-udvalg (Palle) 

Udvalget arbejder videre med grundteksterne, og der kommer små rettelser jævnligt. Alt 

arbejdet skal godkendes på Unitydagen. Udvalget nævner, at årsagen til at man har lavet 

alle oversættelser fra start af, er, at næsten intet af vores materiale hidtil har været 

godkendt. 

Palle har fået den resterende litteratur fra den tidligere litteratur-ansvarlig. 

Simon er desuden blevet medlem af udvalget. 

○ Webudvalg (Ulrik) 

Hjemmesiden er blevet opdateret ifølge referatet fra sidste gang. Lidt snak om at arkivere 

gamle nyheder. Teksten omkring nyhedsmails skal tilpasses, da der ikke informeres om 

møder og aflysninger via nyhedsmailen. 

■ Ny hjemmeside 

Intet nyt om en ny hjemmeside, da udvalget ikke har holdt møde. Der er nævnt et ønske om 

at man skal kunne tilmelde sig nyhedsmails direkte fra hjemmesiden (og helst bevare 

anonymiteten) (et add-on på Wordpress). 

○ Infoudvalg (Susie) 

■ Offentlige henvendelser 

Ingen offentlige henvendelser. 

■ Repræsentations-liste 

Snak om at kalde listen noget andet, da personerne jo ikke repræsenterer fællesskabet. 

Indtil videre kalder vi det Præsentations-liste. Susie har lavet nogle retningslinjer, som SG 



vurderer ser fornuftige ud, men det er udvalgets egne arbejdspapirer og egen beslutning om 

hvordan arbejdet skal udføres. 

7. Eventuelt 

Lidt om hjemmesiden: Skrive en tekst om, at nykommere er velkomne ved alle møder, 

medmindre andet er angivet. Snak om, at grupperne kunne åbne op for pårørende ved 

enkelte møder. Det er op til grupperne selv. 

8. Dato for næste møde 

8/9-19 kl. 14.00 til 17.30 hos Susie. 

9. Lukning af mødet – Sindsrobønnen (vi form) 

 
Bilag: Referat fra SG-møde 19/5-19 (findes i googledrev og på hjemmesiden) 
 


