
SLAA Service Gruppemøde 
8. september 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 er referent og Simon er ordstyrer. Desuden er Susie med fra 

bestyrelsen. Ulrik fungerer som SGR for Søndagsgruppen og Simon er med som 

kontaktperson for onsdagsgruppen. Afbud fra Julie H og W. 

2. Åbning: Betroet tjener bøn 

3. Godkendelse af dagsorden og tidsplan for mødet 

Godkendt, men punkt 9 tilføjet efter aftale fra sidste møde om oplæsning af referat. 

4. Godkendelse af referat fra Servicegruppemødet 21/7-19 

Godkendt. 

5. Status fra SG 

○ Opfølgninger på tidligere opgaver 

Ulrik har oprettet en MobilePay Box til Slaa-Danmark. 

■ Tilføjelse af “/ ad hoc repræsentanter” til Kontaktperson-punktet. 

Vi besluttede, at det ikke giver mening at lave den tilføjelse, men vi vil gerne fremhæve, at 

grupperne jo altid er velkommen til at kontakte Servicegruppen, hvis de vil have hjælp til 

noget. 

Forslag om, at punkt 9 også inkluderer en opsamling af arbejdsopgaver og punkter til næste 

SGM. Tages op næste gang (ikke årsmødet). 

○ Kontaktpersoner / SGR / nyt fra grupperne 

Lørdag har klaret det med nøglerne og er genåbnet. 

Onsdagsgruppen har det godt og de er blevet ret mange. Har også mange nye. Er oppe på 

15-16 deltagere ved hvert møde. 

Søndagsgruppen går fint. Generelt er der 20-25 stykker. 

○ Status fra kasserer 

Der er ikke sket nogen ændringer på kontoen siden sidst, dog med det forbehold, at 

kassereren ikke har tjekket kontoen for indbetalinger. Den nye MobilePay Box er der heller 

ikke blevet indbetalt noget på. Dvs. der er 29.517,27 kr. 

Noter til budget og regnskab. Vi sparer op til trykning af nye foldere og en bog. 

Forslag om at tage et punkt med snak om økonomi til Årsmødet på Unitydagen. Er tilføjet 

dagsordenen under eventuelt. 

○ Dagsorden til årsmøde (se bilag) 



Susie skriver en årsberetning. Udvalgene laver årsberetninger til Årsmødet. 

Trinoversættelserne bliver ikke taget op til vedtagelse på dette årsmøde, da udvalget ikke er 

blevet klar. 

Vi har snakket om at vælge en mødeleder til årsmødet. Susie spørger en kvinde, og hvis 

hun ikke vil, snakker Palle med en mand. 

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

for hjælp?) 

○ Unitydag 2019 (Palle) 

Udvalget har fået fat i en engelsk kvinde med 26 års erfaring. Hun tager sin partner med, og 

de tilbyder et par-speak, som kommer på i programmet til sidst. 

○ Litteratur-udvalg (Palle) 

Der er taget kontakt til USA om at sælge ikke-godkendt litteratur, og de har ikke svaret 

endnu. Udvalget har besluttet, at de skal bruge mere tid på at involvere fællesskabet, før de 

byder ud med endelige kernetekster, og derfor bliver de ikke klar til Unitydagen. 

○ Webudvalg (Ulrik) 

Der er oprettet en mail til litteratursalg, som er lagt på hjemmesiden. 

Der er ikke skrevet på hjemmesiden, at nykommere er velkomne til at alle møder. 

Vi opfordrer til at Søndagsgruppen og Onsdagsgruppen får fjernet teksten med, at 

nykommere er velkomne på hjemmesiden. 

Teksten omkring nyhedsmailen er opdateret. 

■ Ny hjemmeside 

Intet nyt. 

○ Infoudvalg (Susie) 

Susie vil inkludere lidt statistik over henvendelser i årsberetningen. 

■ Offentlige henvendelser 

Ingen. 

■ Præsentationsliste 

Fremover hedder dette punkt PR-personer. Intet nyt ellers. 

7. Eventuelt 

Intet under eventuelt.  

8. Dato for næste møde 

Næste møde bliver årsmødet på Unitydagen 5/10-19 

9. Oplæsning af referat 

10. Lukning af mødet – Sindsrobønnen (vi form) 

 
Bilag: Referat fra SG-møde 21/7-19 og forslag til Årsmødedagsorden (findes i googledrev). 


