SGM – Servicegruppemøde - DAGSORDEN
Tid: Søndag d. 21. maj 2017 kl. 13-16
Sted: Frivillighedscentret, Øster Ringvej 29, 5750 Ringe.
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 referentsuppleant, da Sekretærudvalget er delvist
fraværende ved mødet.
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 ved mødet!
4) Godkendelse af dagsorden og tidsplan for mødet.
5) Godkendelse af referat fra sidste SGM (februar 2017).
6) Opstilling/Valg til Serviceposter (herunder føl/suppleant).
- Koordineringsudvalget – Anette valg
- Bogsalgsudvalget: Kåre og Jesper (valg) & Rasmus (opstilling)
- WEB-master: ”…der kræves et kendskab til de tekniske sider af at holde en Wordpress
installation i luften med plugins, databasebackup osv – redde tråde ud og genskabe fra
backup, hvis uheldet er ude. Der er ikke som sådan meget arbejde i det – MEN det kræver
lidt forhåndsviden….” Nuværende Web-master har siddet på posten i 8 år og har gentagne
gange bedt om et skifte. Katrine overvejer sin opstilling.
7) Status/orientering fra SU (se hele listen nedenfor).
a) Kasserer / økonomiudvalget
b) Forretningsudvalget

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Sekretærudvalget
Litteraturudvalget
Hjemmesideudvalget
Mødelisteudvalget
Bogsalg
Kontaktudvalget
Koordineringsudvalget (landsmøder osv.)
Internationalt udvalg (WSO samt Europa)
H&I udvalget
Revidering af trin 13 dokument

8) Øvrige punkter (fra forrige SGM og indkommet siden). Diskussionspunkt.
a) Som udspring af tidligere fremstillet forslag skal vi have en snak om, hvordan ACA Danmark
vil arbejde med ikke vedtaget materiale – altså ikke ACA WSO godkendt litteratur.
Derudover mangler vi en tovholder for at komme til bunds i, hvor mange af de Grønne
Bøger der ER trykt fra rettighedstilladelsen på i alt 3.000 bøger.
b) Hvilke pjecer er der i Bogsalget (se opgørelse fra sidste referat), og hvordan ønsker vi at
anvende dem, når nu flere oplysninger er forældet. Skal de smides ud? Fortsat sælges (fx
med en sticker over der forældede oplysninger)? Eller foræres væk?
c) Vi skal nå til enighed om, hvem der fremadrettet fastsætter priserne i bogsalg. Følgende
muligheder foreligger: Bogsalg & FU? Bogsalg & SGM? Bogsalg og IU?
d) Bogsalg foreslår, at grupperne selv betaler for porto, hvis bogpakken er kommet retur og
skal genfremsendes. Alternativt kan den hentes i Hillerød. Bogsalg oplyser, at der er
besparelser at hente, hvis man anvender den nyere afsendelsesmulighed, hvor pakken skal
afhentes i en nær vedliggende forretning eller tankstation.
e) Forslag om at indlæse ”Den Røde Bog” som lydbog. Den ene sekretær (Neel) vil gerne gøre
arbejdet – samt arbejde videre med et endelig overslag for muligheder, evt. priser osv, hvis
der er stemning i SG for den mulighed?
9) Eventuelt
10) Fastsættelse af sted og dato for næste 2 (eller flere) SGM;
27. August 17 – Holbækgrupperne slår sig sammen, Sjælland – Røb Bogs stafet d. 26.08.17
26. November 17 – Jylland (Århus??)
25. Februar 18 – København
27. Maj 18 – Fyn
26. August 18 – Sjælland
25. November 18 - Jylland

11) Kort evalueringsrunde
12) Afslutningsbøn og sindsrobøn.
Bilag:

Nyt fra Grupperne

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?

