
SLAA Service Gruppemøde 
19. september 2020 kl. 10 (til 13.00) hos Simon (evt. via Zoom (se sidst i dokumentet)) 

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

Mødeleder: Nabil, der også repræsenterer mandemødet, Referent: Ulrik, der også 

repræsenterer Søndagsgruppen. Ordstyrer: Simon. Desuden var Palle fra bestyrelsen også 

til stede. 

2. Åbning: Betroet tjener bøn 

3. Godkendelse af dagsorden og tidsplan for mødet 

Godkendt. 

4. Godkendelse af referat fra Servicegruppemødet 22/8-20 

Godkendt. 

5. Status fra SG 

○ Opfølgninger på tidligere opgaver 

■ Status på foreningsopstart 

Vi er oprettet som forening, men to af bestyrelsens medlemmer mangler at give ID til 

banken. Konti er snart oprettede når de kommer ind. Snak om foreningens navn, at vi bør 

kalde os noget mere anonymt, og derfor er der enighed om, at vi vil ændre foreningens navn 

i vedtægterne (retningslinjerne) til “Det Augustinske Fællesskab - Danmark”. 

Simon kigger retningslinjerne igennem for om ændringen giver anledning til andre 

ændringer. 

○ Kontaktpersoner / SGR (kort) 

Onsdagsmandemødet: Der er ingen deltagere til online møderne. De er på udkig efter et 

sted at mødes fysisk. 

Århusgruppen har sendt en mail med situationen. Det er blevet muligt at holde møder med 

flere medlemmer. Under nedlukningerne har de været maks 5 personer. Der er udfordringer 

med at få dækket serviceposter, men de arbejder på det. Ligesom de arbejder på at få flere 

deltagere til møderne via andre fællesskaber. De efterlyser kontakt til kvinder, der kan 

fungere som sponsorer for deres kvindelige medlemmer. 

○ Status fra kasserer (Ulrik) 

■ Situationen med konti 

Der bliver oprettet to konti, men se tidligere om opstart. 

6. Afvikling af årsmøde 

○ Praktisk (tid, sted, bespisning osv.) 



Besluttet, at det afholdes 7/11-20 kl. 11-13 med morgenmad fra kl. 10. Nabil og Simon 

kigger efter egnede lokaler. De står også for morgenmad. 

○ Unitydag? 

Vi anbefaler ikke en afvikling af Unitydag på baggrund af Corona-situationen, men vil gerne 

støtte initiativer i den retning. 

○ Dagsorden til årsmøde 

■ Vedtægtsændring 

Paragraf I, stk. A: “Denne forsamling skal kaldes Servicegruppen (SG) for Sex and Love 

Addicts Anonymous i Danmark.” 

Ændres til: “Denne forsamling skal kaldes Servicegruppen (SG) for Det Augustinske 

Fællesskab i Danmark.” 

■ Tekster til godkendelse 

Kernetekster er blevet genoversat og skal afprøves. Litteraturudvalget kommer med noget 

konkret. 

■ Andre punkter 

(Dagsorden fra retningslinjerne) 

Regnskab, formandens beretning og beretninger fra underudvalg. 

○ Muligheder for sammensætning af bestyrelse 

De fire medlemmer i bestyrelsen genopstiller, og vi har ikke kendskab til andre kandidater. 

○ Beretninger fra underudvalg (hvordan) 

Hvert udvalg skriver en beretning om året der er gået. Beretninger bliver (så vidt muligt) 

vedlagt dagsordenen. Simon skriver til S. og beder om en årsberetning fra PR-udvalget. 

○ Andre ting 

7. Vigtigt nyt fra udvalg 

Anoreksiudvalget er nedlagt, da der i praksis ikke er nogen medlemmer. 

S. fortsætter gerne med at passe infomailen, men uden at deltage i SGM. Hun giver 

beskeder til bestyrelsen, hvis der er noget relevant. 

8. Eventuelt 

En journalist har lagt en seddel hos Mandagsgruppen i Valby. Simon sender ham videre til 

infomailen og beder ham om at bruge den kontaktvej fremover. 

9. Dato for næste møde 

Årsmødet er det næste møde (7/11-20) 

Det næste “normale” SGM er lørdag 28/11-20 hos Simon kl. 10. 

10. Oplæsning af referat 

Oplæst og godkendt af deltagerne. 



Simon kigger retningslinjerne igennem for om ændringen giver anledning til andre 

ændringer. 

ID til banken bliver klaret direkte efter mødet. 

Nabil og Simon kigger efter egnede lokaler til årsmødet. De står også for morgenmad. Ulrik 

laver en dagsorden til årsmødet. Simon kontakter S. for en årsberetning fra PR-udvalget. 

Simon sender journalist videre til infomail. 

11. Lukning af mødet – Sindsrobønnen (vi form) 

 
Bilag: Referat fra SG-møde 22/8-20. 
 


