
SLAA Servicegruppe-årsmøde 
7. november 2020 kl. 11 - 13 over Zoom (se nederst). 

1. Valg af mødeleder/ordstyrer, referent og tidtager (maks. 2 min.),  samt registrering af 

deltagere og repræsentanter 

2. Åbning: 

○ Betroet tjener bøn 

Højere Magt, 

Jeg beder om dit lederskab ved udførelsen af dette arbejde i Fællesskabets tjeneste. 

Befri mig for mit Egos byrde og min perfektionisme. 

Giv mig ydmyghedens nåde. 

Mind mig om at sætte principper over personer. 

Hjælp mig kun at fokusere på Fællesskabets bedste. 

Lad mig vide at jeg kun er ansvarlig for det arbejde, som baner vejen, ikke for resultatet. 

Giv mig tillid til at stole på Dig og Gruppesamvittigheden. 

○ 1 min. stilhed 

○ Oplæsning af Formålsparagraf for SLAA 

○ Spiritual Reminder (enhver kan bede om et halvt minuts stilhed). 

3. Godkendelse af dagsorden og tidsplan for mødet 

4. Ændringer i Retningslinjer for Servicegruppen 

○ 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.” 

○ Paragraf X, stk. A: “SG skal opretholde mindst en bankkonto, hvortil der 

kræves 2 ud af 3 (formand, næstformand og kasserer) underskrifter til 

udførelse af finansielle transaktioner. Der kan gives fuldmagt til kassereren.” 

Ændres til: “Formand og kasserer tegner Servicegruppen udadtil. Kassereren 

får fuldmagt til gruppens konti.” 

5. Oversættelse af trinene 

6. Status fra grupperne ved deres SGR, kontaktpersoner eller medlemmer 

7. Status fra SG og udvalg 

○ Generel status fra SG 

■ Præsentation af bestyrelsen 



■ Oplæsning af årsberetning 

■ Involvering i service 

○ Status fra kasserer 

■ Gennemgang af årets bevægelser 

■ Status på konto 

■ Forslag til budget 

○ Status fra underudvalg 

■ Unitydag 2020 

■ Litteraturudvalg 

■ Webudvalg 

■ Infoudvalg 

■ PR-udvalg 

■ Anoreksiudvalg 

8. Valg til bestyrelsen. Den nuværende bestyrelse genopstiller gerne. 

9. Eventuelt 

10. Oplæsning af referat 

11. Dato for næste møde er 28/11-20 kl. 10.00 

12. Lukning af mødet – Sindsrobønnen (vi form) 

 
Bilag: Retningslinjer for SLAA 
 
 
 
Deltagelse via Zoom: 
Mødet bliver over Zoom. Benyt følgende link (koden står lige bagefter): 
https://us02web.zoom.us/j/89682846545?pwd=WkVGZ1hUWE5CdEpyY3pscnJmNkhiUT09 
 
Meeting ID: 896 8284 6545 
Passcode: 696329 
 
Vent i venteværelset, hvorfra mødets “vært” lukker jer ind. Mødet åbner i god tid, så vær der 
gerne ca. 10.50, så vi kan starte til tiden. 
 

https://us02web.zoom.us/j/89682846545?pwd=WkVGZ1hUWE5CdEpyY3pscnJmNkhiUT09

