
Referat af ACA Servicegruppemøde den 28. august 2016 
 
Tid: søndag d. 28. august 2016 kl. 13-16  
Sted: Prinsensvej 10, 4100 Ringsted  
 

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) 

 
1) Velkomst med Sindsrobøn og oplæsning af Foreslået forpligtelse til service (Rød Bog, side 

597). 
Joan bød velkommen og der blev bedt Sindsrobøn. Foreslået forpligtelse til service blev læst 
højt. 
 

2) Valg af mødeleder, ordstyrer, samt en referent og/eller referentsuppleant, hvis 
Sekretærudvalget er helt eller delvist fraværende ved mødet. 
Joan blev valgt som mødeleder, Peter blev valgt som ordstyrer. Begge medlemmer af 
sekretærudvalget var til stede og derfor referenter.  
 

3) Kort navnerunde med navn og gruppetilhørsforhold samt nyt fra ACA-grupperne (kort). 
Vedlagte skema (bilag) tilsendes sekretærerne (servicegruppen@aca-danmark.dk), hvis SGR 
ikke er repræsenteret til mødet! 
Joan – Medlem af FU, Kontaktudvalget, Koordineringsudvalget og SGR for Ringstedgruppen: 
God og solid gruppe, jævnligt nykommere, alle servicegrupper, starter en trinworkshop i 
september. 

Anne Mette – Delt SGR for Esbjergs torsdagsgruppe: Lille gruppe kun 2 medlemmer, deles om 
alle opgaverne og håber, at flere kommer til. 

Hasse – Medlem af IU, H&I, FU og SGR for mødet Taksigelseskirken, Kbh: 15-25 deltagere. God 
gruppe 

Stine – gæst, torsdagsmødet på Christiania. Anvender hvidt hæfte som emne i gruppen. 

Isabella – gæst, kommer i flere grupper. 

Elife – SGR for Onsdagsgruppen i Diakonissen, Kbh: 10-12 deltagere. Der har været op og 
nedture, ligenu går det nogenlunde. Har skiftet lokale. Mgl litt.ansvarlig og fast nøglebærer. 

Annette – SGR for Søndagsgruppen i Anna Kirken: 15-20 deltagere. Godt og velfungerende 
møde. Gruppen mangler en kasserer. 

Mikkel – Medlem af IU og FU: Var SGR for Mandagsmødet i Skt. Paulskirken, men dette møde 
er lukket. Gruppen leder efter nye lokaler, så mødet kan genopstå (gør sig også gældende for 
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onsdag formiddag). SGR supp. for mandagsmødet på Christiania. 

Annette – SGR for onsdagsmødet i Holbæk: 12-15 pr. gang. Altid nykommere. Positiv ånd. 
Løsningsorienteret. Ses også i fællesskabet i fritiden. 
Niels – SGR for søndagsgruppen i Holbæk: Lille stabil gruppe på 4 pers. 6-8 deltagere. Går lidt 
op og ned i gruppen. De faste sikrer at der bliver ydet service i gruppen  

Katrine - SGR for fredagsmødet i Vor Frue Kirke, Kbh: Mødet er i positiv fremgang, der mangler 
dog en kontaktperson. Øvrige serviceposter er besat. 10 deltagere. Kirken har sagt god for at 
mødet fortsætter. 

Pia – Kasserer i ACA Danmark og medlem af FU. 

Jimmy – Medlem af Litteraturudvalget. 

Sven – SGR for onsdagsmødet i Aalborg: Alle serviceposter besat. Stabil gruppe 6-10 deltagere. 

Maiken – SGR for fredagsmødet i Svendborg: Godt besøgt møde 7-25 deltagere. Mangler lidt 
service. 

Kaspar – Supp. til Kassereren og SGR for fredagsgruppen i Davidskirken, Kbh: før var der 20-40 
deltagere, nu er der sket en opsplitning og ny gruppe er etableret på samme tidspunkt,  nu 
deltagere 10-30 pr gang. Går ud og spiser efter mødet. Alle serviceposter besat. Afholder ACA 
fødselsdag i oktober.   

Neel - Medlem af Sekretærudvalget og SGR for lørdagsmødet i Købnerkirken, kunne desværre 
ikke berette meget fra mødet. Men der mangler service! 
Peter – Medlem af Koordineringsudvalget 

Annette - Medlem af Sekretærudvalget, FU og SGR for tirsdagsmødet i Vanløse: God stabil 
gruppe med ca. 15-18 deltagere, 4. trinsmøde, 1-2 nykommer pr. måned og 2-3 nye i gruppen. 

Niels – Kasserer i Diakonissen, Kbh.  

Bettina – Delt-SGR for torsdagsgruppen i Esbjerg: Se under Anne Mette 

Karsten - SGR i Silkeborgmødet: 1. SG møde. Lille møde, 4-5 deltagere. 4 år gammelt. 2-4 
nykommere siden maj. 

 

Alle grupper bedes få opdateret deres oplysninger hos Sekretærerne. 
 

4) Godkendelse af dagsorden og tidsplan for mødet. 
Dagsorden og tidsplanen blev godkendt. Det var to indkomne punkter, som var blevet byttet 
rundt, hvilket den Annette fra Sekretærudvalget beklagede meget, men det var til mødet ikke 
muligt at tjekke op herpå. Efter en præcisering af, at følgende er rækkefølgen for punkter til 
dagsordenens punkt 8, blev dagsordenen godkendt.  

Punkter under dagsordenens punkt 8, opstilles på følgende måde: 

Punkter, vi ikke nåede på sidste SGM, eller som er udafsluttede punkter. 

Punkter, der blev stillet på sidste SGM. 

Punkter, der er indkommet siden sidste SGM – optages i kronologisk rækkefølge, som de er 
indkommet. 
 

5) Godkendelse af referat fra sidste SGM (29. maj 2016). 

Referatet blev godkendt. 
 



6) Opstilling/Valg til Serviceposter (herunder føl/suppleant). 

- Litteraturudvalget – Katja, Eva-Maria (valg) 
Katja og Eva-Maria var ikke til stede, og kunne derfor ikke vælges. Hasse stille op til 
udvalget. 

- Hjemmesideudvalget 
Udvalget har ikke pt. stort behov for flere medlemmer, da der nu er flere, som har fået 
adgang til hjemmesiden og mailkonto, og derfor kan hjælpe til i ferie mv. 

- Hospitals og institutionsudvalg – Katrine (opstilling) 
Katrine stillede op ved sidste møde, og kan derfor vælges. Hun blev valgt. 

- Bogsalg 
Udvalget, hvis medlemmer er fra møderne i Hillerød, har tidligere bedt om hjælp, og de har 
fået flere hjælpere fra gruppen, hvilket resulterede i flere fejl, hvorfor det nu er sådan, at 
det har vist sig, at det er nemmest med få medlemmer, som arbejder med håndtering af 
bestillinger, pakning og afsendelse af bestilt materiale. 

- Arbejdsudvalg, som har fået i opdrag at arbejde for en løsning med at finde ud af, hvor 
ACA boglageret skal være fremadrettet – OBS – Se referatet fra maj 2016. Dette udvalg 
har brug for medlemmer til at yde service. Se mere under dagsordenes pkt. 7), m). 
Der er kun et medlem, som ikke kan løfte opgaven alene, men Kaspar opstillede ved sidste 
møde jf. referatet fra SGM i maj, 2016, og kan derfor vælges. Han blev valgt. 
Niels opstillede til udvalget. 
 

7) Status fra SU (se hele listen nedenfor). 

a) Kasserer / økonomiudvalget 
Pia, vores kasserer, har stillet forslag om et mere formaliseret samarbejdet med Bogsalg 
(se mere under pkt. 8). Beholdningen er dagsdato kr. 84.234,31. Der mangler at blive 
overført 5.000 kr til WSO for indeværende år, hvilket er en SG beslutning fra tidligere tider. 
Der skal sikres en beholdning, så vi har midler til at betale for bestilling af nye bøger. 

Vi må bestræbe os på årligt at gå i 0 – måske flere penge kan sendes til WSO på sigt. Iflg. 
Procedurevejledningen bør vi have 30.000 kr.  
Der blev efterspurgt oplysning om, hvad ACA Danmark har brugt penge på, samt hvad 
fluktueringen på kontoen har været siden sidste SGM. 
Siden sidste SGM har ACA Danmark dækket udgifter for at sende de 2 medlemmer af 
Internationalt Udvalg til ABC i USA.  Derudover er der bl.a. dækket den faste udgift til 
boglageret på kr. 1.900 pr. måned. 
Før vores nuværende kasserer tiltrådte har den tidligere kasserer givet et udlæg på ca. 
6.200 til formanden for Litteraturudvalget, som der ikke er kommet bilag på og hun 
ønskede SGM’s opbakning til at rykke formanden for bilag. Det fik hun. 

Alle er velkommen til at kontakte kassereren, for et præcist udskrift af hvilke udgifter, der 
dækkes. 
 

b) Forretningsudvalget 
Har klaret ”forretningen” mellem SGM og taget sig af akutte ting. Det har mest været 
mails, som Kontaktudvalget har bedt om hjælp til at håndtere. Udvalget har bestået af de 
sammen 5 personer i 1 år, måske der mangler nyt blod. 
 

c) Sekretærudvalget 
Siden sidste møde har udvalget oprettet en oversigt over kontakt- og SGR oplysninger på 



alle grupperne i Danmark. Vi mangler email/mobil oplysninger på ca. 2/3 af alle grupperne. 
Det er vores mål at få skabt kontakt til alle grupperne. 
Derudover har Annette fra udvalget nu fået administratoradgang til både ACA Danmarks 
hjemmeside og Mailadministration. Det betyder, at udvalget selv kan uploade dagsordner 
og referater vedrørende SGM. Desuden kan vi håndtere maillisten til grupperne samt 
komme videre med at få overflyttet dokumenter mv. fra Yahoo-arkivet. Alle dokumenter, 
som det besluttes skal flyttes til hjemmesiden, vil naturlig blive anonymiseret først, hvor 
dette er nødvendigt. 

Udvalget arbejder endvidere på at få ændret fanen på hjemmesiden ”servicegruppe”. Og 
ligeledes få opdateret/revideret ”opstart af gruppe”. 

 

d) Litteraturudvalget 
Jimmy var til stede og arbejder alene med oversættelse. Han ønsker ikke at arbejde med 
det administrative. Men nu hvor Hasse gerne vil være med, så vil de holde et møde, og 
finde en struktur. Katja, ønskede alligevel ikke at opstille til udvalget, men vil gerne hjælpe, 
fx med at læse korrektur. Pippi, som blev valgt formand for udvalget, har ikke været til et 
SGM siden det møde, hvor hun blev valgt og kan derfor ikke betragtes som 
medlem/formand af udvalget længere. SG opfordrer udvalget til snarest af få en formand, 
som der også er nogen, der tager sig af det administrative og besvarer henvendelser mv. 
 

e) Korrekturudvalget 
Der er ikke indkommet rapport fra udvalget.  

 

f) Hjemmesideudvalget & 

g) Mødelisteudvalget 
Vores primære webmaster, Hans Henrik har af personlige årsager måtte tage orlov, men 
der er pt. 2 andre medlemmer af Hjemmesideudvalget samt én anden i Mødelisteudvalget 
foruden Hans Henrik. Derudover har Annette fra Sekretærudvalget også adgang til at 
redigere på hjemmesiden og håndtere Mailadministration, hvorfor alt vedrørende 
hjemmesiden mv. vil blive håndteret, som det plejer. 
 

h) Bogsalg  
Der er ikke indkommet rapport fra udvalget. Men Pia kunne oplyse at de bl.a. er ved at 
beskrive procedurer for salg, genoptryk af hæfter mv. 
Der var kritiske røster fremme om fejlleverancer og lang leveringstid. SG huskede hinanden 
på, at det er ok at fejle, og det er ”progress, not perfection”, som vi går efter. Endelig skal vi 
huske på, at den opgave vores nuværende medlemmer af Bogsalg har påtaget sig, er en 
meget stor serviceopgave, og at de har påtaget sig den uden nogen form for overdragelse, 
da Bogsalget i en længere periode, var et dødt udvalg. Vi takker for derfor for deres service. 
 

i) Kontaktudvalg 

Modtager 1-2 mails ugentligt – primært fra nykommere.  

 

j) Koordineringsudvalget 

Har været på Stevnstræf i juni og skal til Frivillighedsdag i Vanløse og AA’s landsmøde i 
september. Hvis man vil hjælpe til, kan man kontakte udvalget. 

Konvent på Fyn for alle 12 Trins Fællesskaber bliver i april 2017. 



 

k) Internationalt udvalg – se vedhæftede rapport, referatets bilag 1. 

 

l) H&I udvalget 

Har holdt deres 2. møde i juli måned. 7 deltog. Udvalget uddeler foldere om ACA på fx 
biblioteker, Huset Zorning og Psykiatriforeningen samt en studenterpræst. Sidstnævnte 
underviser præster og vil tage vores foldere med til undervisningen. Udvalget har forsøgt 
at få Rød Bog optaget som bog, der kan lånes på danske biblioteker. Det kræver dog, at 
Rød Bog, som pt. kun er en foreløbig udgave, bliver endeligt godkendt. Dette vil 
Litteraturudvalget gå videre med. 
Udvalget vil gerne være repræsenteret i hele landet, så man kan tage lokal kontakt. Derfor 
er alle, der gerne vil være med i udvalget hjertelig velkommen. 
 

m) Arbejdsudvalg, som har fået til opgave at arbejde for en løsning med at finde ud af, hvor 
ACA boglageret skal være fremadrettet 
Kaspar har snakket en del med Bogsalg, samt været på besøg for at se de nuværende 
lokaler. Der er blevet spurgt i et par kirker, men det gav ingen løsning. Det blev påpeget at 
udvalgets opgave alene er at finde et lokale (evt. i Kbh), hvor ACA’s boglager kan være, 
samt hvor der kan pakkes bøger, printes fakturaer, og også gerne hvor der fx kunne holdes 
møder/trinworkshop. Niels og Elife vil gerne hjælpe. 

 

8) Øvrige punkter (fra forrige SGM og indkommet siden). Diskussionspunkt. 
a) Nyt om optryk af Grøn Bog (Litteraturudvalget): 

SG bedes tage stilling til enten forslag A eller B. 
A: Der bestilles trykning af et oplag på 200 bøger. 
B: Der bestilles trykning af et oplag på 500 bøger. 

Jimmy har fået kontakt til den person, som i sin tid stod for trykningen, så vi nu kan komme 
videre hermed. Det blev nævnt, at det er en gammel bog, som ikke er ACA WSO godkendt. 
Derudover trænger den evt. til opdatering. 
SG besluttede at genoptrykke 200 bøger og punktet er hermed afsluttet og kan fjernes fra 
dagsordenen. 
 

b) Forslag om, hvad der fremadrettet skal ske med vores bibliotek med referater, interne 
dokumenter, osv. (FU/hjemmesideudvalget på vegne af SG). 
Det har været et møde i Hjemmesideudvalget, hvor også Sekretærudvalget deltog i forhold 
til at få vores dokumentarkiv på Yahoo, som de fleste SGR ikke har adgang til, afviklet og 
arkivet flyttet til hjemmesiden. 
Det nemmeste og billigste for ACA er, at vi bruger vores nuværende hjemmesidestruktur. 
Hermed undgår vi at skabe endnu en struktur, som kræver login mv. Alle relevante 
dokumenter fra Yahoo vil få plads på sider under fanen Servicegruppen. Selvfølgelig vil alle 
dokumenter blive anonymiseret, før det flyttes. Sekretærudvalget vil dog opbygge en 
anden understruktur under fanen Servicegruppen, så det bliver nemmere at finde rundt. Fx 
er det et ønske, at også de forskellige udvalg får hver en side, hvor status for deres arbejde 
kan fremgå. Målet er størst mulig gennemsigtighed, så vi undergår rygtedannelser og 
misforståelser. Dette støttede SG, hvor punktet ikke længere vil fremgå af dagsordenen.  
 

c) Pia (Kasserer for ACA Danmark) fremlægger forslag om samarbejde mellem Bogsalg og 



kassereren: 
Jeg vil gerne fremsætte følgende forslag til vedtagelse på kommende SGM - så der kan 
være en fælles beslutning om hvordan vi evt. indfører og håndhæver en form for 
'betalingsovervågning': 
 
#1: At indføre en decideret betalingsfrist for bøger på 30 dage. 
(30 dage er foreslået, for at give grupperne en passende fleksibilitet, da det ikke er altid at 
en gruppes kasserer er til stede ved alle møder.) 
 
#2: At kasserer for ACA fremover får kopi af de udsendte fakturaer fra bogsalg, så 
fællesskabet kan reagere, hvis leverede bøger ikke betales af grupperne. 

 fordele: At grupperne fastholdes på at være selvforsynende, og at fællesskabet får 
overblik over vores ’driftsmidler’, og fremover kan lave budget, fx for leje af lokaler 
m.m., når det på denne måde bliver muligt for kassereren at skelne klart mellem penge 
for bøger og hattepenge/andre indtægter. 

 
#3: At bogsalget modtager acontobeløb på fx 5000 kroner kvartalsvis (i stedet for som 
tidligere, en stor sum på én gang) til dækning af porto, emballage og udgifter til print m.m., 
og tilsvarende afleverer bilag kvartalsvis. 

 fordele: det vil blive muligt at give et mere retvisende billede af økonomien ved hvert 
SGM (max 3 måneders ’forsinkelse’ på regnskab med forbrug – imod tidligere mindst et 
år). 

 
Hvis disse forslag kan vedtages, vil det betyde følgende 'nye' opgaver for kassereren i 
relation til bogsalget: 

 Løbende at modtage kopi af fakturaer på bøger leveret til grupperne (fx som excel el. 
pdf-fil sendt som mail), og afstemme med konto. 

 Kontakte en gruppe, hvis faktura ikke er betalt indenfor aftalt frist  
Forslag til ’rykker’ (hold det enkelt): Kære ’Gruppens navn’. I har fået fremsendt bøger 
dato…. Betalingen for disse bøger er endnu ikke indgået på ACA’s konto. På vegne af 
fællesskabet bedes I indbetale beløbet hurtigst muligt. Med venlig hilsen, kasserer for 
ACA Danmark. 

 Mødes med bogsalget en gang i kvartalet for at modtage bilag for udgifterne i det 
forrige kvartal (dvs. hvordan acontobeløbet er brugt). 

 
Alle kassererens forsalg blev enstemmigt vedtaget. 
 

d) SG foreslår at Korrekturudvalget nedlægges – jf referatet fra SGM i maj 2016, pkt. 7), e). 
Udvalget blev enstemmigt nedlagt. Udvalgets opgaver overgår til Litteraturudvalget. 
 

e) Der skal vælges en ”designated trusted servant” – i forhold til muligheden for at bestille 
litteratur som Intergruppe til 30 % rabat. 
Det vil være en fordel, hvis det er Internationalt udvalgt, som varetager opgaven, da de har 
den ”daglige” kontakt til WSO. Internationalt udvalg vil gerne varetage denne opgave. SG 
støttede op herom, hvorfor Internationalt udvalg går videre med dette. 
 

f) Forslag om, hvordan vi håndterer ”13. trin” i ACA. (v/Mikkel, FU) 



Servicegruppen har modtaget henvendelser fra både grupper og enkeltpersoner vedr. tvivl 
omkring håndtering af grænseoverskridende/flirtende adfærd overfor specielt nykommere 
(kendt som '13. trin'). 
Da grupperne er selvstyrende, foreslås det, at SGM nedsætter et udvalg til opdatering af 
den eksisterende vejledning omkring håndtering af 13. trin (se gamle folder vedlagt). Det 
foreslås også at denne folder gøres kendt på hjemmesiden og lægges som printbar fil, som 
vejledning til grupperne i at håndtere problematikken gennem gruppesamvittigheden. 
Den gamle folder (med referencer til den danske Røde Bog i stedet for den engelske) er 
vedhæftet som Bilag 1. 
 
På anmodning fra grupper og enkelt medlemmer af ACA ønskes dokumentet om 13. trin 
opdateret (se referatets bilag 2). Mikkel vil gerne have mandat fra SG til at opdatere 
dokumentet, hvilket han fik.  Hvis andre vil hjælpe Mikkel, må de endelig sige til. Der var 
desuden enighed om, at dokumentet også gerne må indeholde gode råd til 
konflikthåndtering, da dokumentet pt. går meget på situationer af mere seksuel karakter. 
Ligesom der skal vægtes kønsløse formuleringer. Når arbejdet er udført skal dokumentet 
atter på dagsordenen til SG for endelig vedtagelse. 
 

g) Det foreslås at sende en eller to repræsentanter fra Det Internationale Udvalg til Det 3. 
Europæiske Konvent, i Moskva, d. 23.-25. september, 2016. (v/Mikkel fra Internationalt 
udvalg) 
Begrundelse: Det europæiske ACA-samarbejde er i hastig vækst og konferencen markerer 
bl.a. den nye oversættelse af Den Røde Bog til russisk. De nyere ACA-lande med et kæmpe 
vækstpotentiale kan nyde godt af erfaring, styrke og håb at trække på, bl.a. i løsningen af 
deres organisatoriske udfordringer. ACA Danmark er et af de største ACA-fællesskaber 
udenfor USA og har mange års god erfaring at trække på. Jeg mener, at vi vil kunne give et 
godt bidrag til fællesskabet på internationalt plan ved at sende en eller to deltagere til at 
yde service, dele erfaringer og bidrage til at styrke det europæiske og globale netværk. 
 
Information om konventet og om indholdet kan findes 
på: http://www.vdamoscow.ru/acaeuropeanmeeting2016 
It will includee ACA meetings, business meetings of European groups 
and Intergroups regarding service structure development in European countries and in the 
Europe as a whole, best practice workshop and discussion on the translation and publishing 
issues of ACA literature in Europe. 
 
SG stemte for forslaget. 
 

h) For bedre udnyttelse af de økonomiske og menneskelige ressourcer i Internationalt 
udvalg, foreslås det at udvalgets repræsentanter fremover arbejder i to spor, som 
dækker henholdsvis arbejdet i Den europæiske komité og i WSO World. (v/ Hasse, 
Internationalt udvalg) 
Baggrund: Internationalt udvalg har hidtil primært dækket arbejdet i WSO gennem den 
”amerikanske” telekonference og rejst til ABC i USA osv. Men de senere år er WSO’s 
Europæiske komité blevet en vigtigere faktor og er vokset som organisation under WSO. I 
dag har Den europæiske komité sin egen månedlige telekonference, eget årsmøde og 
konvent og fik på ABC i år godkendt sit første selvstændige budget og handlingsplan. Den 
europæiske komités fremgang er herfra set både vigtig og positiv, fordi WSO har manglet 

http://www.vdamoscow.ru/acaeuropeanmeeting2016


en selvstændig struktur med dedikeret fokus på ACA’s udvikling i Europa. WSO’s eksempel 
med en selvstændig europæisk repræsentation, tror jeg, det vil være hensigtsmæssigt, hvis 
vi følger i ACA Danmark. Da det bliver svært for begge IU’s repræsentanter at deltage i 
begge månedlige telekonferencer, og det herfra set vil være for dyrt, at begge 
repræsentanter rejser både til ABC i USA og det europæiske årsmøde, kalder udviklingen på 
en opdeling af opgaverne i Internationalt udvalg, sådan at udvalget fremadrettet kommer 
til at bestå af en Europa repræsentant og en WSO World repræsentant, som kan 
samarbejde efter behov.    
Arbejdsopgaver:  
Europa repræsentanten vil månedligt deltage i den europæiske telekonference og årligt 
rejse til det europæiske årsmøde og konvent og rapportere til ACA Danmark om arbejdet i 
Europa.  
WSO World repræsentanten vil deltage i WSO’s månedlige telekonference og rejse til ABC i 
USA og rapportere til ACA Danmark.  
Den nye struktur vil betyde at IU’s repræsentanter vil være ansvarlige for hver deres 
arbejdsområde, men for at servicere ACA Danmark bedst muligt, vil opdelingen fortsat 
fordre koordinering mellem de to repræsentanter i udvalget. 
 
Der er ingen tvivl om, at der er masser af lave i begge spor. Internationalt udvalg er dog 
indbyrdes uenige om, hvorvidt det er for tidligt med en opdelingen af arbejdsopgaverne. 
Der er en styrke i at være flere om at løfte opgaverne. Og pt. dækker udvalget ikke helt 
arbejdet i den Europæiske Komite.  
 
Der var tidspres og SG kunne ikke træffe en beslutning. Punktet tages op igen på næste SG 
møde.  

 
9) Eventuelt  

 Ide til de små grupper: Man kan fx invitere en speaker ude fra til at besøge gruppen. 

 Oplysning om, at der er et mandagsmøde på Christiania, som mangler støtte. 

 Rygter om Hvidt Hæfte, kunne alle manes i jorden. Der er hverken planer om at skrotte 
hæftet, men der er pt heller ikke truffet beslutning om at genoptrykke det. I ACA er der 
følgende WSO godkendte litteratur: Rød Bog, Gult Hæfte, Meditationsbogen 
(Strengthening my Recovery), og The Laundry List Workbook. Bøger og hæfter som fx Hvidt 
Hæfte, Lille Hæfte og Grøn Bog er ”ACA relateret litteratur”. Dette er dog ikke en officiel 
ACA betegnelse. Dette må der ses nærmere på i forhold til de bestemmelser, der findes i 
ACA WSO.  Hvis man ønsker at vide mere om historikken omkring Hvidt Hæfte eller Grøn 
Bog, er man velkommen til at kontakte Jimmy fra Litteraturudvalget. 
 

10) Fastsættelse af sted og dato for næste 2 (eller flere) SGM;  
20. november 2016 – OBS - Ikke sidste søndag i måneden.  Cafe´ VæXt, Poul Paghs Gade 6 A, 
9000 Aalborg  

26. februar 2017 – Hyltebjerggård, Linde Allé 33, 2720 Vanløse (+ Rødbogs stafet om lørdagen 
den 25. februar 2017) 

28. maj 2017 – Fyn, hvor??? 

27. august 2017 – Sjælland , hvor??? 

 

 



11) Kort evalueringsrunde  

 Spændende godt møde. 

 Godt, lidt sjovt i dag. Kan ikke forstå, at I ikke forstår det, jeg synes er vigtigt. 

 Glad for at være med. 

 Taknemmelig for alt det arbejde, der udføres. 

 Lærerigt. Glæder mig til næste gang. 

 Tak for fantastisk god service. 

 Taknemmelighed. Mange deltagere. Befriende – dejligt at blive mindet om at vi skal finde 
løsninger fælles fremfor at skride til hastige afstemninger. 

 Træt, men godt at være her. 

 Spændende som altid. Vigtigt med en servicegrupperepræsentant. 

 Energi er en god ting. Engagement. Udbytterigt. 

 Tak for tillid. Farligt-følelse, men nyder opbakningen.  

 Godt møde. 

 Rigtigt godt møde. 

 Tak for service og godt møde. 

 Godt møde. 

 Frustrerende, men fint møde. 

 Udvalg bør indsende statusser, der kan udsendes med dagsordenen, så alle kan se med, og 
der måske er mere tid til udviklingsdelen. Økonomi følger med – giver ofte lidt murren når 
der er nykommere. 

 Tak for dejligt møde, men vi manglede tid.  

 Godt informativt møde. Tak for service. 

 Dejligt at være med til sådan et møde, selvom det afføder mange spørgsmål. 6 timers 
transport for 3 timers møde.  

 

12) Afslutningsbøn og Sindsrobøn. 
Mødet afsluttedes med Afslutningsbønnen og Sindsrobønnen. 

 

  



 

Bilag 1 

Rapport fra Internationalt Udvalg (IU) 

 

IU deltager så vidt muligt i månedlige telekonferencemøder med både ACA WSOs' bestyrelse (Board meeting), 
hvor repræsentanter fra lande og intergrupper lytter med) og med Den Europæiske Komite. 

Der er deadline for indsendelse af forslag til dagsordenen til næste års ACA ABC d. 30. september, 2016 (tidligere 
end før). Mail om dette er tidligere udsendt til alle registrerede grupper i ACA Danmark. 

Ovenpå ACA WSO's Annual Business Conference (ABC) i Florida i april blev der nedsat flere komiteer, der nu er i 
gang med arbejdet. Disse nye udvalg skal bl.a. sikre vidensdeling og optræning af nye delegerede i ACA-systemet 
forud for ACA ABC (Delegate Training Subcommittee), samt gennemse servicestrukturen i ACA (Service Structure 
Committee). 
(Alle udvalg kan findes på hjemmesiden www.adultchildren.org -> News -> 
Repository: http://www.repository.adultchildren.org/ Her ligger dagsordener og referater fra alle udvalgs møder) 
- et medlem af IU påtænker at indtræde i Service Structure Committee, da der fra USA's side er vist interesse for 
den danske SG-struktur. 
- der er kommet 5 bud på ABC i 2017, der holdes i USA (i 2018 er det udenfor USA). 
- ACA har fået en ny kommunikationsplatform, kaldet Slack, hvor alle, der laver service i ACA, kan udveksle 
erfaringer og koordinere arbejdet i komiteer. Dette faciliterer kontakten på tværs i fællesskabet betydeligt. Begge 
medlemmer af IU er med her. 
 

 
Der er kontakt med WSO med henblik på at flytte trykningen af Røde Bog og Det Gule Arbejdshæfte fra USA til 
Danmark. Processen vil formentlig betyde at begge bøger skal layoutes igen, så de passer med europæiske 
standarder. Derudover kan vi forvente at en fremtidig deling af overskuddet på bogsalg mellem WSO og ACA 
Danmark vil lande omkring 70 % til WSO og 30 % til ACA Danmark.  
 
Der blev indledt en diskussion om, hvordan vi kan gå fra den nuværende foreløbige udgave af Røde Bog til en 
rettet og WSO godkendt 1. udgave. 
 

 

  

http://www.adultchildren.org/
http://www.repository.adultchildren.org/


Bilag 2 

 

13. Trin 

 

Nogle mennesker, som kommer til ACA møder, er ikke kommet udover deres offer- eller 

krænkerrolle. De kan måske forsøge at opfylde deres egne behov ved at manipulere med 

nykommere i ACA. Dette er kendt som ”13. Trin” i de fleste Tolvtrins-programmer. Når det sker, 

kan det ødelægge trygheden på mødet og skræmme gruppemedlemmer væk. 

 

Den kærlighed og respekt, vi viser nykommere, er et spejl af den kærlighed og respekt, vi lærer at 

vise os selv. 

 

(Den Røde ACA bog, s. 350-351). 

 

Intet medlem af ACA bør udnytte andre økonomisk, følelsesmæssigt eller seksuelt, herunder 

nykommere i ACA. Løsningen på Problemet er at blive sin egen kærlige forælder. Dette gælder 

også, hvis vi bliver udsat for offer- eller krænkeradfærd. 

 

Da der ind imellem forekommer problemer med krænkelser på ACA møder, har vi i Servicegruppen 

udarbejdet nogle konkrete handlingsforslag som hjælp til at håndtere problemet. 

 

 

Hvad gør jeg, hvis jeg føler mig krænket på et ACA møde? 

 

Mange, som kommer til ACA møder, kender til krænkelser, og at det hjælper at dele sine følelser 

med et andet menneske. Derfor vil vi opmuntrer dig til at række ud til en person efterfølgende, hvis 

du har oplevet, at dine grænser er overskredet på et møde. 

 

Du kan 

 

 tage kontakt til en anden mødedeltager, du føler dig tryg ved, og dele din oplevelse. Det er 

vigtigt at bearbejde oplevelser af krænkelse. 

 

 spørge om en andens erfaring med at sætte sine grænser overfor krænkelser. 

 

 få dig en sponsor, som kan støtte dig i at tage ansvar for dig selv og håndtere den adfærd, du 

ikke bryder dig om at blive mødt med. 

 

 lukke ørene, flytte dig eller forlade mødet, hvis en deltager deler noget, du finder anstødeligt 

eller på anden vis overskrider dine grænser. 

 

 

Hvad gør jeg, hvis jeg overværer en anden bliver krænket? 

 

 1. Tradition siger, at vor fælles velfærd kommer først, personlig helbredelse afhænger af 

sammenholdet i ACA. 

 

Du kan 



 

 tage kontakt til din sponsor eller en anden deltager og høre om deres erfaring med, at vise du 

har set krænkelsen, og om du kan være til hjælp. 

 

 trække den person, du oplever, opfører sig uhensigtsmæssigt til side, fortælle om din 

iagttagelse, hvad det gør ved dig, og hvordan traditionerne og strukturen er i ACA. 

 

Hvis du som mødeleder overværer, at den almindelige ro og orden under mødet ikke overholdes, fx 

ved at den enkelte ikke taler ”om sig selv og for sig selv” eller fysisk overskrider en deltagers 

grænse, kan du 

 

 henvise til mødestrukturen om at tale om sig selv og for sig selv. 

 

 sige din iagttagelse og bede vedkommende stoppe, hvis andre deltagere generes. 

 

 

Hvad gør jeg, hvis en anden henvender sig til mig og anklager mig for at have en krænkende 

adfærd? 

 

Nogle mennesker kan på ACA møderne føle sig stødte over andres adfærd følelsesmæssigt, 

seksuelt, økonomisk og ved udtryk, som latter eller gråd, og anklage andre for at have krænket dem. 

Dette kan nogle gange handle om anklagerens egne problemer. Følger du ACA programmets Trin 

og Traditioner, kan du modtage anklagerne med sindsro. 

 

Du kan 

 

 henvise til, at vi i programmet taler for os selv, om os selv og til os selv. 

 

 

Forslag til ACA grupperne: 

 

Det kan være en god ide at tage emner op, som kaster lys over erfaring, styrke og håb for problemer 

med krænkelse. 

 

Det kunne være 

 

 grænser, respekt, 1. Trin – magtesløshed og behovet for hjælp, velkomst af nykommere. 

 

Hvis der er en konkret problemstilling omkring krænkelse, som finder sted på mødet, kan man tage 

den op på et forretningsmøde, og lade gruppesamvittigheden finde frem til løsninger til håndtering 

af problemet. Hvis I tager det op i gruppen, er det vigtigt at gøre det i en atmosfære af respekt, tale 

for sig selv og huske Traditionerne. 

 

 

Slogans om 13. Trin: 

 

Respekt for nykommeren 

 

Vis nykommeren respekt – du var selv ny engang 

 



13. Trin: Og til sidst ødelægger vi det hele ved at forsøge at score en nykommer. 

 

Gør noget godt for nykommeren – lad hende være 

 

Den, der forsøger at score en nykommer, scorer selvmål 

 

Laver du 13. Trin? - så lav hellere de 12 første 

 

13. Trin slår nykommeren ihjel – men du skal leve videre 

 

13. Trin = (4. + 9.) Trin 

 


