
SLAA Servicegruppe-årsmøde 
7. november 2020 kl. 11 - 13 over Zoom. 

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

deltagere og repræsentanter 

W er valgt til mødeleder og ordstyrer, Ulrik blev valgt til referent og tidstager blev ikke valgt, 

da vi ikke var så mange. 

Repræsentanter: Ulrik fra Søndagsgruppen i Kbh, W fra Mandagsgruppen i Valby, Felix fra 

Mandemødet i Kbh. 

Desuden var Palle, Nabil og Simon fra SG-bestyrelsen og Malene fra Skypemøderne med. 

2. Åbning: 

○ Betroet tjener bøn 

○ 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 

Godkendt! 

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.” 

Enstemmigt vedtaget. 

○ 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.” 

Enstemmigt vedtaget. 

5. Oversættelse af trinene 

Litteraturudvalget havde håbet på at være mere klar med nogle oversættelser af trinene, så 

punktet her er frafaldet. 

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



Søndagsgruppen er en solid gruppe med en kerne af rimelig faste deltagere. Året har været 

ramt af Corona-nedlukningerne, men da der blev åbnet op i sommers, blev gruppen hurtig 

stor igen. Og for nyligt blev der så lukket ned igen, og nu må der maks være ti personer. Lidt 

snak om at kombinere mødet med eksterne grupper, der går og snakker eller sætter sig på 

café. 

Mandegruppen om onsdagen kører over Zoom og er meget flydende. De blev smidt ud fra 

lokalerne i Saxogade. Deltagerantallet svinger mellem 2-4. Der er snak om, at holde det 

privat i stedet. Det lever og findes. Der betales stadig til et lokale i Hellig Kors Kirke, selvom 

de ikke bruger det, men de håber på at komme tilbage til det en dag. 

Tirsdagszoommøderne er omkring 5 personer, der yder service som mødeledere og en der 

passer forretningsbogen og økonomien. Deltagerantallet er meget flydende, men de har 

været omkring 18. Med de nye restriktioner er det oplagt med flere Zoommøder, så gruppen 

udvider nok med flere møder. 

Fredagszoommødet var tidligere over Skype, men er skiftet til Zoom. Vi har ingen fra det 

møde her. 

Onsdagsskypemøderne er ikke så velbesøgte for tiden, og har kørt mere ad hoc uden 

mødeledere. De mangler erfarne til møderne. 

Søndagsskypemøderne har en mere fast gruppe af mødeledere, men der mangler også 

erfarne her, desuden ville det være dejligt med flere mænd. 

Generelt har onlinemøderne deltagere fra hele landet (og lidt fra Grønland). 

Århusgruppen har en kerne med et fast mødested med plads. De mangler flere faste 

deltagere. De laver ekstra aktiviteter med fælles spisning, workshops osv. De har set et fald i 

medlemmer her til efteråret, og de forestiller sig, at folk bliver hjemme og passer på sig selv i 

disse tider. De forsøger at få en workshop gruppe op og køre, for at få nye medlemmer til at 

påbegynde tilbagetrækning, så medlemmerne får mere mod på at få en sponsor og så 

komme i gang med trinarbejde. 

Mandag- (og torsdag-)sgruppen i Valby har haft nogle udfordringer socialt, og herefter kom 

Corona og splittede gruppen ad. Der er vist ikke ret mange deltagere for tiden. W ønsker 

ikke at være repræsentant for gruppen fremover. 

Fredagsgruppen i Valby kører rimelig stabilt med ca. 5 personer. 

7. Status fra SG og udvalg 

○ Generel status fra SG 

■ Præsentation af bestyrelsen 

Susie meldte sig ud af bestyrelsen og Simon og Nabil er kommet ind. 

Palle er formand, Ulrik er kasserer, Simon er næstformand og Nabil er sekretær. 



■ Oplæsning af årsberetning 

I år der ikke blevet lavet en beretning på forhånd. I år har der været primært fokus på at få 

konti og oprette forening. Derudover har der været meget snak om Corona og de 

begrænsninger det har medført. 

○ Status fra kasserer 

■ Gennemgang af årets bevægelser 

Regnskabet blev godkendt. 

■ Status på konto 

Konti er på vej og bliver oprettet så snart de rettede vedtægter er kommet til banken. 

■ Forslag til budget 

Budgettet blev godkendt. 

○ Status fra underudvalg 

■ Unitydag 2020 

Der har ikke været en arbejdsgruppe i år, men pandemien har også sat en stopper for det. 

Palle tilbyder gerne hjælp og vejledning, hvis nogen vil stå for det til næste år. Der var snak 

om, at en Unitydag ikke skal være på samme adresse som hidtil. Normalt holdes Unitydag 

den første lørdag i oktober. 

■ Litteraturudvalg 

I år har der været meget fokus på at genoversætte de 12 trin, og herefter få gennemgået 

kerneteksterne, da de skal bruges i alle andre materialer. Der er kommet nogle kræfter til, 

der har faglig erfaring med sproget. Processen med at få godkendt de nye trin er ikke helt 

afklaret. 

Litteratursalg: 

Der er etableret kontakt til et trykkeri. Planen for tryk og opdatering af fællesskabets hæfter 

og foldere er som følger: 

1. Justering af det gamle højformat (rettes til med nye logoer, bedre udskæring og 

ændres fra farve til sort-hvid for at spare penge), 

2. Justeret højformat sendes til tryk. 

3. Der indkøbes et lille lager af ny litteratur fra udlandet (USA, England) i håb om at vi 

kan spare lidt på en samlet bestilling. Det drejer sig bl.a. om den nye 

anoreksi-tringuide, en ny 80-siders tringuide, Til Daglig eftertanke m.m.  

4. Mens vi sælger ud af det nye lager af foldere, konverteres alle hæfter om til sort-hvid 

A5-format (billigere) og teksterne tilrettes og genoversættes løbende (når 

Litteraturudvalget er færdige med kerneteksterne). 

■ Webudvalg 



Det primære arbejde for webudvalget er, at opdatere hjemmesiden, passe webserveren og 

sørge for at mail-adresser oprettes og holdes ved lige. De fleste opdateringer sker på 

foranledning fra Servicegruppen. 

I det forløbne år har der været fokus på, at hjemmesiden er opdateret i forhold til møderne. 

På grund af Coronaen har der været mange ændringer og aflysninger af møder, og det har 

været vigtigt at hjemmesiden var så opdateret som muligt. 

Vi har også været opmærksomme på, at få skrevet om nyt fra SG. 

Der arbejdes stadig på en ny hjemmeside til SLAA-Danmark, og det skyldes ikke, at der er 

noget i vejen med den eksisterende, men for at gøre det nemmere at opdatere den, så det i 

fremtiden bliver lettere at overlevere arbejdet til nye mennesker. Arbejdet skrider dog stadig 

ikke så hurtigt frem, da vi har begrænsede ressourcer til denne prioritet. 

W har kig på et andet tema til Wordpress, som hun arbejder på at kunne bruge til 

SLAA-Danmark. 

■ Infoudvalg 

Nykommere  

Der er løbende henvendelser fra helt nye vedr. hvordan man møder op til første møde, 

hvilket de derefter orienteres om i et retursvar.  

Pårørende 

Få ægtefæller har også henvendt sig for at spørge, om de også kan få hjælp via SLAA. De 

henvises til pårørende-grupper (dvs. andre fællesskaber i DK).  

Internationalt 

● Der afholdes virtuelle workshops 

● The Journal søger kvartalsvis indlæg fra medlemmer for at dele erfaring, styrke & 

håb over et tema. 

Man kan selv abonnere på mails fra The Journal og dem, der afholder workshops.  

Henvendelse til infomailen er velkommen, hvis man har spørgsmål hertil. 

■ PR-udvalg 

Ligger pt. meget stille på grund af Corona. Funktionen er at henvise medlemmer til at dele 

om SLAA udadtil (kurser, workshops osv.) 

■ Anoreksiudvalg 

Det var et udvalg, der blev oprettet, for at kunne samle kræfter omkring fokus på anoreksi og 

deltage i internationalt arbejde. Det blev nedlagt, da der ikke var nogle der kom til udvalget. 

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

Bestyrelsen er genvalgt. De konstituerer sig selv, hvis der skal ændres på rollefordelingen. 

9. Eventuelt 



Lidt snak om hvad man kan gøre, hvis der sker brud på traditioner. Alle grupper er 

selvstændige og hvis de accepterer bruddet kan man ikke gøre noget. Derimod skal der kun 

to personer til at opstarte et nyt møde. 

10. Oplæsning af referat 

Oplæst og foreløbig godkendt. Referatet bliver sendt ud til godkendelse hos alle deltagere, 

der har en uge til at komme med indsigelser. 

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

Hos Simon eller over Zoom. Det aftales nærmere via mail. 

12. Lukning af mødet – Sindsrobønnen (vi form) 

 
 
Bilag: Redigerede retningslinjer for SLAA, Regnskab 2020 og Budget 2021 
 


