
SLAA Service Gruppemøde 
22. august 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 

Simon er mødeleder, Ulrik (repræsenterer Søndagsgruppen) referent og Nabil 

(repræsenterer Onsdagsmandegruppemødet) er ordstyrer. Herudover er Palle her. 

2. Åbning: Betroet tjener bøn 

3. Godkendelse af dagsorden og tidsplan for mødet 

Godkendt. 

4. Godkendelse af referat fra Servicegruppemødet 19/1-20 

Godkendt. 

5. Status fra SG 

○ Opfølgninger på tidligere opgaver 

■ Simon og Ulrik snakker om økonomi og metode til salg af foldere. 

Der er lavet noget regneark, men det er ikke implementeret. 

○ Kontaktpersoner / SGR 

Mandegruppen fortsætter med Zoom-møder, indtil tårnværelset i kirken åbner for møder 

igen. Der er lidt tale om at finde et nyt sted. Der er stadig nogle stykker der deltager på 

Zoom. De savner det fysiske møde. 

Søndagsgruppen er ved at være oppe igen efter Corona-nedlukningen. Serviceposterne 

bliver igen dækket af de faste valgte personer, og møderne kører stabilt. 

Valbymøderne kører igen for fuld kraft med varierende antal deltagere. 

○ Status fra kasserer (Ulrik) 

Pt. har SLAA-Danmark 33.660,30 kr, fordelt på konto i Danske Bank og MobilePay. 

■ Konto bliver lukket, hvad gør vi? 

Vi arbejder på at oprette en forening vha. af de eksisterende retningslinjer. 

SG indstiller Simon og Nabil til bestyrelsesmedlemmer. De er midlertidigt valgt ind i 

bestyrelsen, der derudover består af Ulrik og Palle. Bestyrelsen er altid på valg ved 

årsmøderne. 

Simon er konstitueret som næstformand, og Nabil som sekretær. I forvejen er Palle formand 

og Ulrik kasserer. 

■ Eventuel godkendelse af at blive en “officiel forening” 

Vi bliver en officiel forening, Ulrik skaffer CVR-nummer og kontakter banken med henblik på 

at oprette foreningskonti. 



Vi opretter to konto med det samme. En til den almindelige drift, og en til litteratursalg. 

Kassereren får ikke fuldmagt, men næstformand og kasseren får adgang til webbanken og 

de skal begge godkende betalinger. Kassereren har fuldmagt til at betale mindre regninger 

via MobilePay 

Vi skal dog være sikre på, at der bliver afholdt et årsmøde. Vi vil afholde årsmøde d. 7/11 

om formiddagen kl. 9-12. Vi (SG) står for årsmøde og håber et evt. Unitydag-udvalg vil 

opbygge noget Unitydag rundt om mødet. 

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 

Der er ytret interesse for at stå for noget fra et medlem af Søndagsgruppen. Vi melder 

tilbage, at de er meget velkomne, og vi vil gerne være dem behjælpelige. 

○ Anoreksi-udvalg (Susie) 

Susie er ikke tilstede. Simon tager kontakt til Susie og hører om hun stadig ønsker at være 

engageret i udvalget og om det stadig skal være repræsenteret ved SG-møderne. 

○ Litteratur-udvalg (Palle) 

Der har været mange input til nyoversættelserne til de 12 trin og lign. og udvalget ønsker en 

form for godkendelse ved årsmødet. 

Litteratursalg har kigget på muligheder og priser for at få trykt foldere. Processen vil blive 

påbegyndt snarest. En masse snak om formater og farver. Simon har styr på det, og udvikler 

det med tiden. 

Det besluttes, at litteraturssalgkontoen får overført 20.000 kr, så snart den er oprettet, så der 

kan bestilles nyt materiale. 

○ Webudvalg (Ulrik) 

Intet nyt. 

■ Ny hjemmeside 

○ Infoudvalg (Susie) 

Der har været en enkelt henvendelse fra et terapisted, der bad om et telefonnummer. Mailen 

var sendt til service-mailen, men skulle egentlig være sendt videre til infomailen. Palle gav 

svar om, at der ikke findes et officielt nummer, men folk altid er velkommen til at komme til 

vores møder. 

Susie er ikke til stede, så vi har ikke kendskab til henvendelser på info-mailen. Simon tager 

kontakt til Susie og hører om hun vil arbejde videre med info-mailen. 

■ Offentlige henvendelser 



■ PR-liste 

7. Eventuelt 

12 og 12 er lavet i USA. Vi kan gøre opmærksom på den, og i særdeleshed lave et lille 

oplæg til en Unitydag. Palle sender et link til SG, som vi sender videre til gruppernes 

kontaktpersoner. 

Formandsfunktion. Palle giver udtryk for, at han ikke har tid og overskud til at varetage alle 

formandens opgaver. Fremover passer Simon service-mailen. 

8. Dato for næste møde 

Næste møde er d. 19/9 hos Simon kl. 10. 

9. Oplæsning af referat 

Arbejdsopgaver: Ulrik opretter SLAA-Danmark som en officiel forening med CVR-nummer 

og bankkonti. Der laves to konti, et til litteratursalg og drift. 

Simon kontakter Susie om hendes videre engagement med Anoreksiudvalg og Info-mail. 

10. Lukning af mødet – Sindsrobønnen (vi form) 

 
Bilag: Referat fra SG-møde 22/1-20. 
 
 
Deltagelse via Zoom: 
Meld din interesse for at deltage via Zoom til service@slaa-danmark.dk 
Vi sender et link ud til den mail-adresse interessen blev givet fra (muligvis først om 
morgenen, hvor mødet afholdes) 
Du skal være online ca. 9.55, hvor mødet bliver åbnet over Zoom (eller vent på host ;) ). Klik 
på linket. 
 


