Referat af ACA Servicegruppemøde
Tidspunkt: søndag d. 28. februar 2016 kl. 14-17
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).
Foruden Sindsrobønnen og oplæsning af Foreslået forpligtelse til service, blev også
Formålsparagraf for ACA læst højt.
2) Valg af mødeleder, ordstyrer, samt en referent og/eller referentsuppleant, hvis
Sekretærudvalget er helt eller delvist fraværende ved mødet.
Hans Henrik blev valgt som mødeleder, Kaspar blev valgt som ordstyrer, begge medlemmer fra
Sekretærudvalget var til stede og tog derfor referat.
3) Kort navnerunde med navn og gruppetilhørsforhold samt nyt fra ACA-grupperne (kort).
Navn

Gruppetilhørsforhold Nyt fra ACA-grupperne

Annette, SGR – Vanløse, Kbh (tirsd)
FU / sekr.udv.
Jimmi –
Ballerup
Litteratur udv..
Svend – SGR
Aalborg (onsd)

12-14 pers. – 4. trins møde efter Grøn Bog. 1-2 nyk. og 2-3 nye
ACA’ere til møderne pr. mdr.

Ruth - Bogsalg

Hillerød

15-24 pers. 2-3 nyk. pr. mdr. Trinmøde efter Gult Hæfte.
Velfungerende gruppe med helbredelse

Jan

Vanløse, Kbh
(Kasserer)
Skt. Pauls Kirke, Kbh.
(onsd)

Gregers

Det går fint.

Lisa

Davidskirken, Kbh.

Lone – SGR

Ringe, Fyn (tirsd)

Mikkel – SGR –
FU / int.udv.
Pia – Kasserer
ACA DK
/Økonomi.udv.
Eva Lotte - SGR

Skt Pauls Kirke, Kbh
(mand)
Vanløse, Kbh. (tirs)

Neel – SGR –
sekr.udv.
Hasse – SGR –
FU / int.udv.
/H&I.udv.
Katja

Købnerkirken, Kbh
(lørdag)
Taksigelseskirken,
Kbh.

Anne Sofie

Davidskirken, Kbh

Kaspar – SGR –
Økonomi.udv.
Niels – SGR –
H&I.udv.

Davidskirken, Kbh.

Niels – SGR

Holbæk (sønd)

Hvidovre

Diakonissen, Frdb.

Eva Maria - SGR Christiania, Kbh.
(mand)
Hans Henrik – Hans Tausens Kirke,
FU / Mødel.udv. Kbh (tors)
/ Hj.side.udv. /
H&I.udv.

Nødlidende 3-4 stk. – nogle gange kun 2. En sjælden gang imellem
en nykommer. Større møder i Odense og Svendborg om onsdagen.
Bekymring, da én af de faste fraflytter.
Fast stort møde. 20 pers. Serviceposter er besat. God økonomi. Fast
nyk.møde 1. mandag i mdr.

Lille møde – fast 2 pers. Rød Bogs-møde. God erfaring med info i
lokalavisen, bruger et sundhedscenter – god lokation.
Godt fast møde – gennemsnit 8 deltagere.
25-30 pers.

20-35 pers. Ældste gruppe i DK. Tager ud og spiser sammen efter
mødet.
Voksende møde. Mere stabilt efter en skrøbelig periode. Ikke så
meget service. 2-4 nyk. pr. mdr. God helbredelse. Fast 4-6 pers.
Udfordring: at det kan være svært at finde frem til lokalet.
Lille møde 6-8 pers. Ca 1. nyk. pr. mdr. Alle serviceposter er besat.
Spiser sammen hver 3. mdr.
Energiværkstedet. 1-4 pers. God mulighed for taletid på mødet.

4) Godkendelse af dagsorden og tidsplan for mødet.
Dagsordnen blev godkendt og Mødeleder foreslog, at det var to pauser af 10 minutters
varighed klokken hhv. 14.50 og 15.50.
5) Godkendelse af referat fra sidste SGM.
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
6) Opstilling/Valg til Serviceposter (herunder føl/suppleant).
- Litteraturudvalget – Jimmy fra Ballerup grp. (på valg)
Jimmi blev valgt med det forbehold, at udvalget består, da den valgte formand er
sygemeldt og ikke kontaktbar. Han ønsker ikke at varetage formandsrollen som fx
besvarelse af mail til udvalget, men alene stå for oversættelse.

Eva-Maria og Katja ønsker at opstille til udvalget som føl.
Der blev diskuteret, hvorvidt man kan starte med at arbejde i et udvalg, selvom man alene
er opstillet og endnu ikke valgt. Dette var der konsensus om, at man godt kunne.
-

Hjemmesideudvalget - Udvalget søger nye medlemmer til at gøre service
Består pr. at Hans Henrik (det praktiske) og Peter (det tekniske). Peter ønsker at stoppe.
Hjemmesiden køres via WordPress, og e-mail og dokumenter håndteres via One.com.
Lone ønsker at opstille til udvalget.
Sekretærudvalget er interesseret i at håndtere e-mails til grupperne, så det sikres, at ACA
Danmark har kontakt til grupperne. Dette tages op i FU.

-

Mødelisteudvalget - Udvalget søger nye medlemmer til at gøre service
Hans Henrik sidder alene i dette udvalg. Opgaven går ud på at opdatere mødelisten, samt
bede grupperne om at opdatere deres oplysninger på ACA WSO’s hjemmeside.
Pia ønsker at opstille til udvalget, men kan først aktivt deltage i arbejdet efter maj 2016.

-

Hospitals og institutionsudvalg – Hasse og Niels (på valg) – Hans Henrik (opstilling)
Hasse og Niels blev valgt til udvalget. Hans Henrik begrundede sin opstilling. Jan ønskede at
opstille til udvalget.

-

Bogsalg – Udvalget søger nye medlemmer til at gøre service
De nuværende medlemmer af udvalget ønsker at stoppe og bliver max 6 mdr. frem. Vi kan
ansætte folk udefra til at stå for opgaven, men det kræver dog, at vi har et bedre
opbevaringslokale end det nuværende.
At man ikke kan købe bøger pt. skyldes, at bøgerne endnu ikke er ankommet til os fra USA.
Det skulle de komme inden for de næste par uge. Man kan holde sig opdateret på
hjemmesiden.

7) Status fra SU (se hele listen nedenfor).
a) Kasserer / økonomiudvalget
Der er som sådan ikke tale om et udvalg i stil med øvrige udvalg. Pia er valgt som Kasserer
og Kasper er assistent og har derfor også adgang til konto, så ACA Danmark i de tilfælde,
hvor Pia ikke er tilgængelig, kan varetage betaling af regninger mv.
Der arbejdes for en officiel kommunikation og gennemsigtighed mellem Bogsalg og
Kasserer, da det ikke altid er muligt at afgøre, om der er tale om indbetaling af 7. tradition
eller betaling for litteratur fra grupperne. Indimellem glemmer grupperne også at betale
for den bestilte litteratur, hvilket gør det svært at udsende rykkere.
Kassereren ønsker også, at regnskabet følger kalenderåret, og ikke løbende 12 mdr. fra det
tidspunkt, kassereren fik adgang til kontoen.
I FU har man talt om, at der også bør udarbejdes et budget for ACA Danmark, dette vil der
også arbejdes videre med i samarbejde med FU. Det er ikke for at spare penge op, men for
at sikre, at vi altid har råd til fx at bestille og betale for ny litteratur. Man kunne se på,
hvordan man gør det i vores søsterfællesskaber. Endelige bør der findes en revisor, gerne
en ACA’er, som ønsker at yde service.
På kontoen d.d. står: 73.962,66 kr.

b) Forretningsudvalget
Der har ikke været møder i FU siden sidste SGM. Udvalget mødes efter behov og ellers
tages forskellige henvendelser på mail. FU har desuden arrangeret SGM for februar, da
ingen Københavnergruppe påtog sig denne opgave.
Det blev oplyst, at FU, som Danmarks ACA Intergruppe, har bestilt ny litteratur i USA.
Intergrupper kan nemlig bestille litteratur med 30 %, hvilket er en stor besparelse i forhold
til vores økonomi. Vi har dog måtte vente på, at denne ordning blev udrullet, hvilket har
forsinket trykningen og afsendelsen af bøgerne.
c) Sekretærudvalget
Sekretærerne i udvalget har udarbejdet en How-To guide for afholdelse af SGM. Den vil
blive lagt på hjemmesiden.
De arbejder også på en How-To guide om opstart af nye møder, da hæftet ”Opstart af
grupper”, der også ligger på hjemmesiden i PDF format, er fuld af faktuelle fejl og
henvisninger. Her skal det blandt andet fremgå, at alle grupper bør have en SGrepræsentant, samt en kontaktperson og en kontrakt e-mail - gerne en ACA-Danmark email, så det sikres, at information om SG eller andre meddelelser fra ACA Danmark og ACA
WSO, når ud til grupperne. De vil gerne påtage sig opgaven med at administrere disse emails i One.com, da de mener, at det er vigtig opgave.
Alle møder opfordres til at meddele sekretærudvalget, hvem der er SGR for den respektive
gruppe (ikke nødvendigvis den samme som er kontaktperson for gruppen) på e-mail:
servicegruppen@aca-danmark.dk.
d) Litteraturudvalget
Formanden havde ikke indsendt en rapport og har ikke været til stede ved de sidste 3 SGM.
Jimmy oplyste, at der ikke har været møder i udvalget. Jimmy har dog et godt overblik
over, hvilke opgaver, der er brug for at blive løfte. Dette vil han tage op med Eva Maria og
Katja. Han indkalder dem til et møde.
Jimmy er næsten færdig med oversættelsen af Strengthening My Recovery. Udkastet vil
blive lagt op hjemmesiden, så alle kan give input til forbedringer og rettelser.
Han vil også gerne vide, hvis der er foldere eller hæfter, som trænger til opdatering.
Der vil blive udarbejdet en dansk version af et stikordsregister til den Røde Bog, som
lægges på hjemmesiden.
e) Korrekturudvalget
Der var ingen medlemmer til stede og der var ikke fremsendt en statusrapport.
f) Hjemmesideudvalget
Der er blevet ryddet op på hjemmesiden, så forældede oplysning er blevet fjernet.
g) Mødelisteudvalget
Der er ca 1-3 henvendelser pr. uge vedr. mødelisten.
h) Bogsalg

Der ses frem til, at der kommer litteratur fra USA i løbet af ganske få uger, men der er Lilla
hæfter. Dog håndteres bestillinger kun én gang, så alle bestillinger vil blive håndteret, når
litteraturen ankommer fra USA.
Manja er på orlov de næste 6 uger, men Ruth har tillid til, at andre fra Hillerød gruppen kan
hjælpe. Det skal sikres, at der er nogen til at modtage bøgerne, så de kommer ud til alle de
grupper, som mangler litteratur.
i) Kontaktudvalget
Der var fremsendt en rapport fra Joan fra Ringsted: 1-2 mails om ugen, hovedsageligt fra
nykommere.
j) Koordineringsudvalget (landsmøder osv.)
Der var fremsendt en rapport fra udvalget, som består af Peter og Joan fra Ringsted.
Udvalget har igen i år deltaget i St. Heddinge kirkes arrangement første søndag i februar
med en ACA stand og delt nogle foldere ud (dette er gjort for egen regning). Udvalget
deltager i Stevnstræffet 10-12. juni 2016 med en ACA stand (de har ikke mere materiale, så
de håber på en snarlig sending fra USA). Budget for dette er 100 km + 2 x deltagergebyr =
200kr – i alt ca. 400kr. I uge 37 er der AA landsmøde i Kalundborg - budget for dette er
kørsel 170km + 2 x frokost = i alt ca. 500kr
Udvalget efterspørger frivillige, som har lyst til at yde service og hjælpe udvalget med at
passe ACA standen på Stevnstræffet. Interesserede kan kontakte udvalget for mere
information: koordinering@aca-danmark.dk
k) Internationalt udvalg (WSO samt Europa)
Der har været meget korrespondance i forhold til både indkøb af litteratur og oprettelse af
H&I udvalget.
På seneste Telecom konference blev det oplyst, at Rød Bog nu er oversat til russisk. Den
engelske udgave af Rød Bog er nu solgt i 1000 eksemplarer som E-bog. Der har også været
snak om at kunne trykke bøgerne lokalt, fx at dansk litteratur trykkes i Danmark.
Sidst i december 2015 modtog grupperne de 23 forslag, hvor de forslag, som har fået 2/3
tilslutning vil udgøre dagsordenen for ABC. Denne vil de sørge for bliver sendt ud til
grupperne, så Hasse og Mikkel kan stemme i overensstemmelse med ACA Danmarks
holdning.
l) H&I udvalget
WSO beder udvalget lave en log over opstart, så erfaringerne kan samles og deles ud til
fællesskabet.
Udvalget holder møde den 12. marts 2016 i Taksigelseskirken kl. 16.10. Man behøver ikke
at være medlem af udvalget for at deltage.
OBS – I skrivende stund er H&I udvalgsmødet den 12. marts 2016 aflyst. Der vil snarest
muligt findes en ny mødedato. Oplysninger herom vil blive sendt ud til grupperne og
desuden lagt på hjemmesiden.

8) Øvrige punkter (fra forrige SGM og indkommet siden). Diskussionspunkt.
a) Nyt om optryk af Grøn Bog (Pia)?
Der er ikke noget nyt, men der er en printfil. Vi ved ikke umiddelbart hvilket trykkeri, der
ligger inde med printfilen. Men Jimmy fra Litteraturudvalget har en elektronisk udgave, så
vi kan starte forfra og få udarbejdet en ny printfil. Litteraturudvalget tager opgaven.
Der gøres dog opmærksom på, at Grøn Bog ikke er ACA WSO godkendt litteratur.
b) Procedure for at modtage nye til SGM (Hillerød/Sekretærudvalget)
Et forslag er sendt til Hillerød-gruppen, men sekretærerne har ikke hørt fra gruppen.
Punktet har været på SGM de sidste 2 møder. Det udgår nu, da det vurderes, at der er den
nødvendige information i dokumentet Servicegruppens arbejde, som ligger på
hjemmesiden. Eller er man altid velkommen til at kontakte Sekretærudvalget, hvis man har
spørgemål: servicegruppen@aca-danmark.dk
c) Forslag om, hvad der fremadrettet skal ske med vores bibliotek med referater, interne
dokumenter, osv. (FU/hjemmesideudvalget på vegne af SG).
Der er ikke blevet indkaldt til et møde mellem Hjemmesideudvalget og FU. Derfor udskydes
punktet.
d) Der stilles forslag om at oprette et ACA Landsmøde-udvalg, som har til opgave at
planlægge og afholde et ACA Landsmøde. (Annette JK)
Der var generelt stemning for, at det var en god ide. Et landsmøde kan være en del af den
fortsatte udvikling, som ACA har gennemgået siden, vi fik vores egen ACA litteratur på
dansk (Rød Bog og Gult Hæfte). Men vi ønsker ikke at oprette et tomt udvalg uden
medlemmer. Der var dog stemning for, at info om forslaget lægges på hjemmesiden som
en Nyhed. Annette JK fungerer som tovholder på forslaget og tager imod henvendelser
herom. Dette vil også fremgå af Nyheden på hjemmesiden.
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.
Der blev vendt flere muligheder, fx findes der kontor-fællesskaber, hvor man kan leje sig
ind og dermed få skrivebord, opbevaringsplads mv. Der kunne også være kirker, der måske
har plads. Det kan også opbevares privat, hvis nogen har plads, hvilket har været løsningen
tidligere.
Der er stemning for, at det flyttes til København, da der her er flere hænder til at hjælpe
med det praktiske. På den måde, kunne der også spares på porto ved, at grupper i
Storkøbenhavn selv afhenter bestilt litteratur.
Katja vil gerne undersøge, om hun har plads privat. Købnerkirken blev også nævnt, som en
mulighed. Hasse foreslog, at vi lejer et lokale, hvor litteratur kunne opbevares, men hvor
der også kunne afholdes andre ACA aktiviteter, fx møder og workshops.
Kaspar og FU arbejder videre med opgaven.
f) Hvad bruger vi bilaget: ”Nyt fra Grupperne” til – skal der laves en ensformig retningslinje
for brugen af skemaet?

Tiden løb fra os, hvorfor punktet udskydes til næste møde.
9) Eventuelt
Bogsalg blev opfordret til at give grupperne besked, når bøgerne komme, om dato og sted for
pakning og udsendelse, så man kan møde op og hjælpe til.
Sekretærudvalget anmoder om at alle de løse ideer og forslag der bliver givet under selve
mødet fremsendes som egentlige forslag til næste dagsorden, hvis det altså skal medtages som
forslag, på e-mailen: servicegruppen@aca-danmark.dk
10) Fastsættelse af sted og dato for næste 2 (eller flere) SGM;
29. maj 2016 – Fyn - Seniorhuset, Toldbodgade 5, Odense C, kl. 13-16.
28. august 2016 – Sjælland - Kaspar spørger i grupperne i Roskilde og Ringsted.
27. november 2016 – Jylland - Forslag om at flytte mødet til den 20. nov. 2016, da begge
medlemmer af Sekretærudvalget har andre aftaler den 27. november 2016.
26. februar 2017 – København - Pia vil spørge, om vi kan holde det på Hyltebjerggård, så der fx
også kan holdes et Rød Bogs Marathon om lørdagen den 26. februar 2017.
11) Kort evalueringsrunde
Generelt positiv stemning og at det har været et godt møde. Der var stort engagement og
mange input. Dog er der for meget snik/snak (tværsnak hen over bordet) og manglende
respekt for dagsordenens punkter (om der er tale et status- eller diskussionspunkt). Vi bruger
for meget tid på at snakke om ting, som ikke er relevante i forhold til dagsordenen og desuden
giver det uro og utryghed, særligt for de nye i SG.
12) Afslutningsbøn og sindsrobøn.
Mødet blev afsluttet med Afslutningsbønnen og sindsrobønnen.

