SGM – Servicegruppemøde - DAGSORDEN
Tid: søndag d. 28 februar 2016 kl. 14-17 OBS på tidspunktet
Sted: Taksigelseskirken, Jagtvej 165, 2100 Kbh. Ø.
Hvis du er ny i servicegruppen, anbefaler vi, at du før SGM læser „Servicegruppens arbejde”:
www.aca-danmark.dk/servicegruppen/servicegruppens-arbejde
Almindelige forkortelser:
SG:
Servicegruppe
SGM:
Servicegruppemøde
SGR:
Servicegrupperepræsentant
SU:
Serviceudvalg
WSO:
World Service Organization (Verdensserviceorganisationen)
ABC:
Annual Business Conference (Den årlige forretningskonference)
Dagsorden:
1) Velkomst med Sindsrobøn og oplæsning af Foreslået forpligtelse til service (Rød Bog, side 597).
2) Valg af mødeleder, ordstyrer, samt en referent og/eller referentsuppleant, hvis
Sekretærudvalget er helt eller delvist fraværende ved mødet.
3) Kort navnerunde med navn og gruppetilhørsforhold samt nyt fra ACA-grupperne (kort).
4) Godkendelse af dagsorden og tidsplan for mødet.
5) Godkendelse af referat fra sidste SGM.
6) Opstilling/Valg til Serviceposter (herunder føl/suppleant).
- Litteraturudvalget – Jimmi fra Ballerup (valg)
- Hjemmesideudvalget - Udvalget søger nye medlemmer til at gøre service (opstilling)
- Mødelisteudvalget - Udvalget søger nye medlemmer til at gøre service (opstilling)
- Hospitals og institutionsudvalg – Hasse og Niels (valg) – Hans Henrik (opstilling)
- Bogsalg – Udvalget søger nye medlemmer til at gøre service (opstilling)
7) Status fra SU (se hele listen nedenfor).
a) Kasserer / økonomiudvalget
b) Forretningsudvalget
c) Sekretærudvalget
d) Litteraturudvalget
e) Korrekturudvalget

f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Hjemmesideudvalget
Mødelisteudvalget
Bogsalg
Kontaktudvalget
Koordineringsudvalget (landsmøder osv.)
Internationalt udvalg (WSO samt Europa)
H&I udvalget

8) Øvrige punkter (fra forrige SGM og indkommet siden). Diskussionspunkt.
a) Nyt om optryk af Grøn Bog (Pia)?
b) Procedure for at modtage nye til SGM (Hillerød/Sekretærudvalget)
c) Forslag om, hvad der fremadrettet skal ske med vores bibliotek med referater, interne
dokumenter, osv. (FU/hjemmesideudvalget på vegne af SG).
d) Der stilles forslag om at oprette et ACA Landsmøde-udvalg, som har til opgave at
planlægge og afholde et ACA Landsmøde. (Annette JK) – Se bilag 1
e) FU minder om, at vi stadig mangler en mere permanent løsning på placering af bogsalget,
så vi kan få afsluttet den dyre midlertidige løsning med leje af rum for 1.900 kr. pr. mdr.
Gode forslag til en fremtidssikret løsning er mere end velkommen.
f) Hvad bruger vi bilaget: ”Nyt fra Grupperne” til – skal der laves en ensformig retningslinje
for brugen af skemaet?
9) Eventuelt
10) Fastsættelse af sted og dato for næste 2 (eller flere) SGM;
29. maj 16 – Fyn
28. august 16 – Sjælland
27. november 16 – Jylland
26. februar 16 - København
11) Kort evalueringsrunde
12) Afslutningsbøn og sindsrobøn.
Bilag:

Bilag 1 – forslag om oprettelse af ACA Landsmøde udvalg
Nyt fra Grupperne

Bilag 1
Begrundelse for forslaget:
ACA Danmark har netop kunne fejre sit 27 års jubilæum. Så måske er vi nu gamle nok til at kunne
afholde vores eget ACA Landsmøde, som vi fx ser det hos ACA Sverige og i andre lande samt hos vores
12 trins søsterfællesskaber.
ACA Danmark er allerede repræsenteret på andre 12 trins fællesskabers landsmøde (fx AA's),
konventer eller træf (fx Stevns). Og det er der selvfølgelig dejligt, og det bør vi fortsætte med, så vi kan
sprede budskabet om helbredelse.
Men det kunne være fantastisk at afholde et årligt ACA landsmøde, meget gerne med mulighed for
overnatning og socialt samvær, som varer længere og er i et større regi, end de Maraton-dage, som
tidligere har været afholdt, eller når vi mødes fra hele landet til SGM.
Et landsmøde kunne samle ACA'ere fra hele Danmark, hvilket måske også kunne være en hjælp til at
udvide ens netværk eller finde en sponsor.
Samtidigt kunne vi evt. også invitere ACA'ere fra andre lande, som ACA Danmark er blevet det til
konventer og landsmøde i andre lande.
Endelig kunne vi invitere andre 12 trins søsterfællesskaber, fx Al-anon, Ala-teen m.fl til at afholde egne
møder på ACA Landsmødet, så de også kan få et indblik i, hvad ACA har at tilbyde rent
helbredelsesmæssigt.

Nyt fra grupperne
Vi beder dig fortælle lidt om, hvordan I har det i jeres gruppe, så servicegruppen, og dermed også
ACA-grupperne i hele Danmark, kan høre nyt fra jer – høre jeres erfaring, styrke og håb, og høre
om jeres eventuelle behov for støtte.
Hvilken gruppe repræsenterer du/I?

Hvor mange plejer der (ca.) at komme til møde?

Hvor mange af disse er nykommere (ca.)?

Hvordan går det i gruppen?

Er der serviceposter, der ikke besat?

Er der andet – f.eks. gode erfaringer?

Er der punkter, jeres gruppe gerne vil have sat på SGM-dagsordenen næste gang?

