
SLAA Service Gruppemøde 
20. oktober 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, Susie ordstyrer. Ulrik repræsenterer søndagsgruppen, 

W er SGR for mandagsgruppen og Nabil er SGR (ad hoc) for mandegruppen. 

2. Åbning: Betroet tjener bøn 

3. Godkendelse af dagsorden og tidsplan for mødet 

Godkendt. 

4. Godkendelse af referat fra Servicegruppemødet 8/9-19 

Godkendt. 

○ Og godkendelse af referat fra Årsmødet 5/10-19 

Godkendt. 

5. Status fra SG 

○ Opfølgning/evaluering af årsmøde 

Det gik forbløffende godt. Vi holdt planen ganske fint. Et lidt langt program med mange nye 

ting, for dem der ikke havde været med tidligere. Ærgerligt, at der ikke var flere tilstede. Lidt 

snak om, at vi skal blive bedre til at bidrage ude i grupperne, evt. lave workshops, hvor folk 

kan deltage med et specifikt emne. 

Fremover laver vi et punkt om at engagere nye kræfter: “Integrering af nye kræfter”, efter 

punktet om Kontaktpersoner / SGR. 

○ Opfølgninger på tidligere opgaver 

Der var ingen opgaver fra sidst, der skal følges op på. 

■ Inkludere arbejdsopgaver under punkt 9 fremover 

Det gør vi fremover. 

○ Kontaktpersoner / SGR 

W fra mandagsgruppen: Gruppen har ikke fået integreret de nye tekster i gruppen, men SG 

sparker emnet til hjørne, og grupperne skal afvente et nyt udspark fra Litteraturudvalget. 

Ellers går det godt med mange deltagere, og de har et ønske om flere mænd. For nyligt har 

gruppen indført en tilføjelse om 1. tradition, og har åbnet for en debat på nettet om dette. 

Nabil fra mandemødet: Der er stor mødedeltagelse med mange nykommere og en stabil 

kerne. De mangler sponsorer, men de er på vej. Der er stor fleksibilitet i emner og stor 

tolerance. Nabil vil arbejde på at få/blive valgt som SGR. 



Ulrik fra søndagsgruppen: Det går fint, men der har været lidt frafald, så der ikke er så 

mange faste deltagere. 

○ Status fra kasserer (Ulrik) 

Der er kr 29.666,27 kr. i fællesskabet, fordelt på MobilePay-Box og bankkonto. Siden sidst er 

der gået 436 kr. ud til at dække underskud fra Unitydagen, og 60 kr. ind fra en indbetaling på 

MobilePay i forbindelse med Unitydagen. 

■ Nyt regnskabsår fra 1/10 til 31/9 

Fra nu af går regnskabsåret fra 1/10 til 31/9. 

○ Anoreksi-udvalg (Susie) 

Susie har fået kontakt til det engelske Anoreksi-udvalg, der tilbyder Danmark en officiel 

plads i deres udvalg. Vi nedsætter et Anoreksi-udvalg med Susie som formand. Fremover vil 

udvalget blive behandlet på lige fod med alle andre underudvalg. 

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

for hjælp?) 

○ Unitydag 2019 (Palle) 

Dagen er blevet afviklet. Der var meget få engageret i arbejdsgruppen, så kun to personer 

var involveret i den reelle forberedelse. Der var heller ikke så mange deltagere på dagen. 

Dagen forløb godt, der var god stemning og gode speaks. 

Økonomisk var der et underskud på 436 kr. 

Til næste år skal der bruges nye kræfter. Der er kladder til dagsorden og referater, så 

arbejdet bliver nemmere fremover. Palle vil gerne hjælpe et nyt udvalg i gang. 

Forslag om at oprette en Skype-konto og en fælles mail til udvalget, så det er nemmere for 

andre at være med. 

Vi tager emnet op i det tidlige forår, hvor et nyt udvalg skal starte op. Dette udvalg (2019) er 

lukket. 

○ Litteratur-udvalg (Palle) 

Udvalget valgte ikke at lægge op til diskussion på årsmødet. Arbejdet med at få lavet nogle 

endelige kernetekster og få lavet workshops bliver startet op igen. 

Simon er udvalgets ansvarlige i forhold til salg og trykkeri. Han har haft kontakt med Pam fra 

FWS i forhold til formater til folderne. Han har desuden taget kontakt til flere trykkerier for at 

indhente tilbud til trykning af foldere. 

○ Webudvalg (Ulrik) 

Aarhus har fået oprettet en mail til deres gruppe. 

■ Ny hjemmeside 



W har kig på at lave en hjemmeside. Men udvalget holder et møde over Skype, så de kan 

komme i gang. Muligvis kommer hjemmesiden til at blive lagt ned en dags tid i forbindelse 

med udskiftning af hjemmeside. J fra Århus har tilbudt sin hjælp, han bliver inviteret med til 

Skypemøde. 

○ Infoudvalg (Susie) 

■ Offentlige henvendelser 

Intet nyt. 

■ PR-liste 

Intet nyt. 

7. Eventuelt 

Intet under eventuelt. 

8. Dato for næste møde 

19/1-20 kl. 14 hos Susie. 

9. Oplæsning af referat 

Done. Ingen opgaver i forbindelse med SG, men er ude i udvalgene. 

10. Lukning af mødet – Sindsrobønnen (vi form) 

 
Bilag: Referat fra SG-møde 8/9-19 og referat fra årsmøde 5/10-19 
 


