SLAA Service Gruppemøde
19. januar 2020 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 Nabil er ordstyrer. Herudover er Susie fra SG og
Simon fra Litteraturudvalget. Ulrik repræsenterer Søndagsgruppen og Nabil repræsenterer
Mandegruppen.
2. Åbning: Betroet tjener bøn
3. Godkendelse af dagsorden og tidsplan for mødet
Godkendt.
4. Godkendelse af referat fra Servicegruppemødet 20/10-19
Godkendt.
5. Status fra SG
○

Opfølgninger på tidligere opgaver

Ingen opgaver siden sidst.
○

Kontaktpersoner / SGR

Mandemødet er blevet opsagt ift. lokalerne, og skal derfor finde nyt sted eller en ny dag.
Hidtil har det været stødt og stabil med flere nykommere, der efterlyser sponsorer. De
ønsker at give et bidrag til kirken, men har ikke taget en endelig beslutning. 8-12 personer
pr. gang.
Søndagsmødet er skiftende i antal, men kører stabilt. Lidt ustabilitet i mødeleder-posten,
men den skulle være på plads igen.
Valby har svingende antal deltagere, men Mandagsgruppen lader til at være den mest
stabile gruppe.
Onsdagsskype-gruppen har oplæsning fra SLAA-bogen som emne fast.
Der er snak om at starte en ny gruppe op i Roskilde. Palle arbejder på det med nogle andre
interesserede. Snak om at oprette mail til interesserede.
○

Integrering af nye kræfter

Grupperne skal vokse og blive selvstændige, så vil der komme flere kræfter til med tiden.
Fremover vil dette punkt udgå igen.
○

Status fra kasserer (Ulrik)

40/60-reglen blev nævnt. Snak om, at der skal bruges penge til tryk af foldere og bøger.
Ingen store bevægelser siden sidst. På nuværende tidspunkt er der 29.583,69 kr. på
kontoen og 148,05 kr. på MobilePay.

6. Status fra underudvalg (hvad er der sket siden sidst, hvad skal der ske og har vi brug
for hjælp?)
○

Unitydag 2020 (?)
■

Opstart af nyt udvalg

Palle har lagt dokumenter til rådighed på Servicegruppens google-drev under Unitydag. Han
hjælper gerne, hvis folk vil have del i hans erfaring og eventuelle kontakter.
Vi fortæller om det til møderne, men pt. er der ingen tovholder.
○

Anoreksi-udvalg (Susie)

Vi var inviteret til convention i England, men kunne ikke deltage. Susie har været ude og
fortælle om udvalget, men der er ikke kommet nye medlemmer. Susie er med i den engelske
komité.
○

Litteratur-udvalg (Palle)

Udvalget arbejder på, at det nye forslag om nyoversættelse af de 12 trin bliver sendt ud i
grupperne. Interesserede kan få tilsendt materialerne, og der vil blive åbnet for en workshop
for dem, der vil være med.
4. trin er næsten blevet færdig til trinvejledningen. Især arbejdet med nag-sedlerne mangler
en sidste gennemgang.
Udvalget arbejder på diverse retningslinjer, der endeligt skal godkendes i SG.
■

Tryk og salg af foldere (Simon)

Der er blevet skabt et overblik over hvad der ligger på lager, og om hvordan de skal sendes.
Snak om porto og om royalties til USA. Der indsamles priser fra trykkerier. Simon og Ulrik
finder ud af det økonomiske.
○

Webudvalg (Ulrik)

J fra Aarhus har fået adgang til Wordpress som admin. Ellers er der ikke sket meget i
udvalget.
■

Ny hjemmeside

Intet nyt.
○

Infoudvalg (Susie)

Der har været en henvendelse udefra, som er sendt til flere mails. Fremover skal alle
henvendelser udefra (fra ikke-SLAA’ere) videresendes til info-mailen, så kun Susie svarer på
den slags.
■

Offentlige henvendelser

Kontakt fra DR om statistik fra møderne. Vi laver ikke statistik.
Kontakt fra en person under 18 år. Vi kender ikke retningslinjerne for børn i SLAA-regi. Susie
tager kontakt til USA, og hvis der ikke er en retningslinje, så er han velkommen til et møde.

■

SLAA-henvendelser

Henvendelser fra engelsk-talende fra andre lande med ønsker om engelske møder.
■

PR-liste

Ikke noget nyt.
7. Eventuelt
○

Indkøb af mønter til alle grupper

SLAA-Danmark står ikke for indkøb af mønter foreløbig. Det er op til grupperne selv at klare
det.
○

SLAA-FWS-regnskab

Snak om regnskab fra FWS. Vi modtager et regnskab via info-mailen.
○

Forum for intergroups

Der er blevet oprettet et forum for intergroups på FWS, som Susie har tilmeldt sig gennem
info-mailen.
8. Dato for næste møde
19/4-20 hos Susie kl. 14-17.30
9. Oplæsning af referat
Opgaver: Simon og Ulrik snakker om økonomi og metode til salg af foldere.
10. Lukning af mødet – Sindsrobønnen (vi form)
Bilag: Referat fra SG-møde 20/10-19.

