SGM – Servicegruppemøde - DAGSORDEN
Tid: søndag d. 29. maj 2016 kl. 13-16
Sted: Seniorhuset, Toldbodgade 5, 5000 Odense
Samt kaffe og mad i Frivillighedscentret (bagerst bygning, sort glasdør mod højre)
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 (28. februar 2016).
6) Opstilling/Valg til Serviceposter (herunder føl/suppleant).
- Litteraturudvalget – Katja, Eva-Maria (opstilling)
- Hjemmesideudvalget – Lone (valg) Udvalget søger nye medlemmer til at gøre service
- Mødelisteudvalget – Pia (valg) Udvalget søger nye medlemmer til at gøre service
- Hospitals og institutionsudvalg – Hans Henrik (valg) – Jan (opstilling)
- Punktet udsættes til under 8) Øvrige punkter, c) - (forslag) 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)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Korrekturudvalget
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 (Litteraturudvalget)?
b) Forslag om, hvad der fremadrettet skal ske med vores bibliotek med referater, interne
dokumenter, osv. (FU/hjemmesideudvalget på vegne af SG).
c) Forslag om nedsættelse af et arbejdsudvalg, som arbejder for at få Boglageret flyttet til
København, hvor ACA DK evt. også kan have skrivebordsplads / lille mødelokale til møder /
trinworkshops – se bilag 1!
d) Hvad gør vi med de mange hvide hæfter og de små foldere? Se også bilag 1!
e) 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;
28. august 16 – Sjælland
27. november 16 – Jylland
26. februar 16 – København – Vanløse?
11) Kort evalueringsrunde
12) Afslutningsbøn og sindsrobøn.
Bilag:

Bogsalg
Nyt fra Grupperne

Bilag 1 – Forslag om nedsættelse af et arbejdsudvalg, som arbejder for at
få flyttet Boglageret til København
Jeg foreslår, at der sammensættes et arbejdsudvalg el., som kunne arbejde videre med projektet og
fremstille forslag til SG, så vi kan få flyttet boglageret til København, hvor ACA DK evt. også kan have
skrivebordplads / lille mødelokale til møder / trinworkshops.
Udover at finde et arbejdsudvalg, ønsker jeg også, at SG tager stilling til, hvad vi gør med de Hvide
trinhæfter? Hvad skal vi gøre med vores store lager til en værdi af ca 100.000 kr. (hvis antallet er
korrekt)?
Første tilbud i København til opbevaring af litteratur, og lad os evt. sprede ordet "under ACA relaterede
meddelelser" til møderne, da der meget sandsynligt kan være ACA'ere som kender til et tomt
butikslokale i en kælder el. lign.
Muligt kælderrum: Kælder-opbevaringrummet findes på Østerbro i København. Kælderen er nyrenoveret og isoleret og der er højt til loftet. Der er adgang til kælderen igennem gården, så vi ikke skal
igennem nogen lejlighed. På spørgsmålet om der har stået vand i kælderen, så har der tidligere været 2
cm. vand i kælderen....
Størrelse: Ca. 2,5 meter langt og 1,3 meter bredt.
Der forefindes en 2 meter lang stålreol (på den ene væg) og der er også mulighed for at lave et "fag"
mere (1 meter bred), som kan stå på den modsatte væg, og så kan vil der være plads til et lille bord på
120 x 50 cm.
Pris: Vist nok mere eller mindre gratis
Opgaver:
1) Hvor mange hyldemeter er der behov for, hvis alt ACA litteratur skal stå på hylder.
2) Hvide trinhæfter. Iht. tidligere SGM referat, så er der vist 2.000 hvide hæfter på lager!? Forslag om
at beholde alle de hvide hæfter, da der er forespørgsler på disse fra grupperne, og disse hæfter kan
evt. "mærkes med", at det er trinhæftet før gult hæfte og at det anbefales først at lave gult hæfte før
man laver hvidt hæfte, så vi sikre os at ACA'ere laver gule trin hæfter, men også får mulighed for at
skrælle et "andet" lag af med det hvide trinhæfte.
Kaspar, Koldinggade

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?

