Hvis man gerne vil være vært til et SGM – how to do it:
SGM – servicegruppemøde – afholdes 4 gange årligt på skift i København (februar), en fynsk by
(maj), en sjællandsk by (august) og en jysk by (november). Møderne afholdes så vidt muligt den
sidste søndag i måneden normalt i tidsrummet kl. 13-16. De præcise datoer kan ses i seneste
mødereferat.

Gruppen kan gøre opmærksom på deres ønske om at være vært for et SGM ved at give udtryk for
det på et SGM eller kontakte FU eller sekretærerne, som vil stå for den videre foranstaltning i fht
dagsorden og hjemmeside oplysninger.
Gruppen skal kunne lægge lokale til, som kan rumme ca 30 pers. Det vides aldrig med sikkerhed,
hvor mange, der deltager i de forskellige møder.
Mødedeltagerne kan forventes at ankomme fra ca. 12.30
Mødet skal går i gang kl 13.00 samt afsluttes kl 16.00
Til mødes skal der serveres kaffe, te, vand
Før mødet starter vil det være godt, hvis der er anrettet en let frokost (en let frokost betyder fx
rugbrød og lidt forskelligt pålæg er stillet frem til fri afbenyttelse – buffet/tag selv bord) og at der i
pausen (evt. under mødet) er mulighed for et stykke kage, en kiks eller frugt. Dette arrangerer
Gruppen, der er vært for mødet.
Gruppen, der vil afholde SGM, må meget gerne stille en mødeleder til rådighed – dog skal én
sådan have deltaget i mindst 2 tidligere SGM.
Mødelederen bør læse afsnittet ”mødeleder ved SGM” i dokumentet ”Servicegruppens arbejde”
som ligger på ACA’s hjemmeside. Man kan ved spørgsmål kontakte sekretærerne via mailen:
servicegruppen@aca-danmark.dk.
Såfremt værtsgruppen ikke kan stille med en mødeleder, findes en sådan ved starten af mødet.
Gruppen må dog gerne påtage sig at byde velkommen kl 13 – så mødet sættes i gang rettidigt.

Gruppens udgifter til afholdelse af mødet kan afregnes direkte med ACA’s kasserer – kontakt via
mail: oekonomi@aca-danmark.dk
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