Referat af ACA Servicegruppemøde den 21. maj 2017
Tid: Søndag d. 21. maj 2017 kl. 13-16
Sted: Frivillighedscentret, Østre Ringvej 39, 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)
1) Velkomst med Sindsrobøn og oplæsning af Foreslået forpligtelse til service (Rød Bog, side
597).
Det blev bedt og læst op.
2) Valg af mødeleder, ordstyrer, samt en referentsuppleant, da Sekretærudvalget er delvist
fraværende ved mødet.
Kaspar blev valgt som mødeleder. Hasse blev valgt som ordstyrer. Foruden Annette fra
Sekretærudvalget, skrev også Joan referat.
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!
Annette, Sekretærudvalget og FU, og pt. assistent for Hjemmesideudvalget og
Mødelisteudvalget samt SGR for tirsdagsmødet i Vanløse. Ved tirsdagsmødet er der ca. 15 i
snit pr. møde. Alle poster er besat, ca. 1-2 nykommere pr. måned. Gruppesamvittighedsmøder
hver 3. måned.
Majken SGR for Fredagsgruppen i Svendborg, 5-7 pr gang. Ingen nykommere.
Pia – Kasserer for ACA Danmark og medlem af FU.
Mikkel – Medlem af Internationalt Udvalg og FU, samt SGR for fredagsmødet i Davidskirken,
Kbh. 10-15 pr gang, 1-3 nykommere pr. mdr., god stemning, mangler litteraturansvarlig og
kassereren vil gerne afløses. Spiser sammen efter mødet. Som noget nyt læser der fra Rød Bog
om Traditionen i stedet for Lilla Hæfte.
Niels, SGR for onsdagsgruppen i Holbæk, 3-12 pr gang, ca. 1-2 nykommere pr. mdr. Alle
serviceposter er besat, spiser før mødet. Gruppen et punkt sat på næste SGM dagsorden: Der
ønskes en præcisering af, hvad Koordinationsudvalgets beføjelser er, hvor det ville være oplagt
at den lokale gruppe deltager i events mv.
Hasse Medlems af Internationalt Udvalg, Litteraturudvalget og HI udvalget og FU samt SGR for

lørdagsmødet i Taksigelseskirken, ca. 25 pr gang. Efter indledning deles mødet i to til
delingerne. Serviceposter er på plads.
Elife, SGR for onsdagsgruppen på Diakonissen i Kbh. 5-15 pr gang, tit nykommere. Mødet har
store udfordringer, svinger mellem stabilt fremmøde til manglende lyst til service. Kassereren
vil gerne af med posten, men ingen vil tage over.
Susanne, Gæst, kommer ved Taksigelsesmødet
Anette, SGR for søndagsmødet i Anna Kirke på Nørrebro i Kbh. Ca. 15-20 pr. gang, nykommere
til hvert møde, hyggeligt og god stemning, god lyst til service, men gruppen mangler en
kasserer. Gruppen afholder en Højere Magt dag den 25. juni 2017. Se mere på hjemmesiden.
Kaspar – SGR suppleant for Vor Frue Kirke og medlem af Økonomiudvalget og HI udvalget, 1015 pr. gang, mangler kasserer- og litteraturansvarlig
Kirsten, Gæst, kommer i Ringegruppen, ca. 3-7 pr. gang, alle poster er besat. Godt sted at
være.
Linda, Gæst, kommer i Ringegruppen
Rikke, Gæst, kommer i Ringegruppen
Torsten, SGR i mandagsgruppen i Ringsted, ca. 9 i snit pr. gang, 2-3 nykommere pr. mdr. God
stemning, mht. service er det lidt tordenskjoldssoldater. Alle serviceposter er på plads.
Peter, medlem af Koordineringsudvalget.
Joan, medlem af Koordineringsudvalget, FU og Kontaktudvalget.
Derudover havde to grupper, som ikke kunne deltage i SGM, fremsendt deres Nyt fra Grupper
til SG:
Assens – 7-8 pr. gang. Få nykommere. Det gør fint, der bliver delt på livet løs, der er god
helbredelse. Der mangler en SGR og Litteraturansvarlig. Værner om, at der er en god stemning
på mødet.
Esbjerg, Torsdagsmødet - Vi holder pt. kun mødet åbent ved henvendelse til gruppen pr.
telefon, da vi laver trin i en større tringruppe med Al-Anon og AA – ud fra det hvide trinhæfte i
ACA. Dette har været en stor succes, da vi ellers har haft svært ved at samle folk nok til dette
kun i ACA i Esbjerg. Kan varmt anbefales – især den dynamik det giver med de forskellige
medlemmer. Flere af deltagerne ser nu, at de også har ACA-relaterede problematikker.

4) Godkendelse af dagsorden og tidsplan for mødet.
Godkendt med 2 pauser af 10 min hver time.
5) Godkendelse af referat fra sidste SGM (februar 2017).
Godkendt uden bemærkninger.
6) Opstilling/Valg til Serviceposter (herunder føl/suppleant).
- Koordineringsudvalget – Anette (valg)

Anette blev valgt
-

Bogsalgsudvalget: Kåre og Jesper (valg) & Rasmus (opstilling)
Kåre, Jesper og Rasmus var ikke til stede, men vi forventer, at de stadig er interesseret.

-

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.
Katrine var ikke til stede, men vi forventer, at hun stadig er interesseret.

-

Økonomiudvalget.
Da Pia stopper, skal der vælges en ny kasserer.
Kaspar ønsker at stille op til Kassererposten, har været ansvarlig for en større udenlandsk
virksomhed.
Susanne ønsker at stille op til Økonomiudvalget. Har erfaring med revisionsarbejde
Det er Kaspars og Susannes ønske at opbygge et arbejdsfællesskab i ACA’s økonomiudvalg.
De kan tidligst vælges på næste SGM.

7) Status/orientering fra SU (se hele listen nedenfor).
a) Kasserer / økonomiudvalget
Pia fremlagde regnskab 2016, som er revideret af Jørgen. Se bilag 1.
Årets resultat er et underskud på kr. 76.038,72. Der er indkøbt litteratur mv i USA (inkl.
forsendelse og toldafgift) for kr. 99.089,95. Derudover har vi haft udgifter til
servicearbejde, bl.a. betaling for opbevaring af vores Boglager svarende til kr. 22.848.
Desuden udgør udgifter til forsendelse af bogpakker til grupper kr. 7.000. Udgifter til andet
servicearbejde udgør kr. 39.753,88.
Der er behov for at se på bogpriserne og om udgifter til køb af bøger, opbevaring og
forsendelsen, og indtægter ved salg hænger sammen. Særligt fordi prispolitikken ved køb
af bøger via WSO stor overfor ændringer.
Der bør kommer mere fokus på indsendelse af hattepenge fra grupperne. Jf. traditionerne
og også støttet af Rød Bogs tekst, bør grupperne ikke generere en mindre formue, men
alene sikre økonomi til de næste 3 måneders forbrug. I udlandet er det fx ikke ualmindeligt
at der i forbindelse med annoncering af 7. tradition siges: ”3 $ to survive, 5 $ to thrive”. SG
er dog enige om, at der ér tale om frivillige bidrag.
Måske skulle vi også se på andre måder at generere indtægter på. Det kunne fx være at
arrangere et ACA konvent/årsmøde, som det typisk gøres i andre fællesskaber.
Forslag til det nye Økonomiudvalg, at det bliver synligt, hvad vi har af aktiver som fx bøger
på lageret, og den værdi de udgør.
b) Forretningsudvalget
Der har ikke været noget væsentligt siden sidst.
FU skal konstitueres på næste møde. Da der kommer en ny kasserer, desuden trækker

Hasse sig, så der er endnu en ledig pas.
c) Sekretærudvalget
Udvalget har, som det blev besluttet på et tidligere SGM, revideret opbygningen af fanen
Service på hjemmeside. Målet har været, at gøre det mere synligt hvilke udvalg, der findes
under SG, samt hvad de laver. Desuden er der lagt vægt på vigtigheden af service.
Derudover har udvalget opdateret hæftet: Opstart af grupper, som efterfølgende er blevet
godkendt af Litteraturudvalget. Hæftet kan hentes på hjemmesiden i en PDF udgave.
d) Litteraturudvalget
Har godkendt folderen opstart af grupper, som Sekretærudvalget har opdateret.
Der arbejdes på afslutningen af oversættelsen af Meditationsbogen, Strenghtening my
Recovery.
Der skal gang i oversættelsen af The Laundry Lists Workbook, når der er ressourcer hertil.
Desuden skal andre folder og hæfter opdateres.
I forhold til ACA WSO’s Literature Committee optræder den tidligere formand for ACA
Danmarks Litteraturudvalget som The Danish Translator Coordinator. Dette vil
Internationalt Udvalg sørge for bliver rettet.
e) Hjemmesideudvalget og Mødelisteudvalget
Annette har igen fungeret som assistent for begge udvalg, og har således stået for
opdatering af hjemmesiden og mødelisten.
Siden sidste SGM er mødet i Hjørring stoppet. Til gengæld er der starter et møde i Herlev
og et møde i Kbh. K.
f) Bogsalg
Desværre havde Bogsalg taget fejl af mødedatoen, og var derfor ikke til stede til mødet.
Men følgende kunne oplyses af medlemmer fra FU og Internationalt Udvalg. Boglaget har
nu til huse i billigere lokaler (ca. 700 kr. pr. mdr. mod ca. 2.000 tidligere)
400 danske Røde Bøger og 200 Gule bøger er på vej. Der er desuden bestilt 20 engelske 10
års Jubilæumsudgaver af den engelske udgave af Rød Bog samt 100 Laundry Lists
Workbook. Endelig er der bestilt flere mønter.
g) Kontaktudvalget
Ca. 1-2 henvendelser pr. uge primært fra nykommere. Besvares typisk indenfor 24 timer.
Andre henvendelser sendes til FU for besvarelse.
h) Koordineringsudvalget (landsmøder osv.)
Skal på Stevns 9.-11. juni. Sundhedsdag i Holbæk 24. juni. Møns folkemøde 26.-27. august,
AA Landsmøde i Herning uge 38.
Forsøger så vidt muligt at invitere lokale grupper med til at stå i ACA’s stand.
Det blev nævnt, at Koordineringsudvalget burde ændre navn, så det bedre fremgår, hvad
udvalget laver, også når der søges efter frivillige til service. I AA hedder det LIV
(Landdækkende informationsudvalg). I ACA WSO hedder det Members and Public Service
Committee. I andre Fællesskaber kaldet det fx Outreach Committee. Forslag til et nyt navn

er velkomne.
i) Internationalt udvalg (IU) WSO samt Europa
IU har deltaget i de månedlige telefonkonference møder i hhv. ACA WSO Board of Trustees
samt den Europæiske Komite.
Udvalget har netop deltaget i Annual Business Conference. 2 dage forretningsmøder,
efterfulgt af det årlige ACA Årskonvent. Der var i år 90 delegerede, hvilket er en fordobling i
forhold til sidste år. Board’en er nu på 10 person, hvilket også er en fordobling i forhold til
tidligere. Der er mange udvalg og komitéer under ACA WSO, så der er behov for villighed til
at yde service. Alle kan melde sig til sådanne udvalg, og der er mere at finde på ACA WSO’s
hjemmeside. Man er også velkommen til at kontakte IU for mere information.
En general manager, som tager sig af de løbende opgaver, er blevet ansat til disse opgaver.
Dette vil også aflaste Board’en, som har haft mange opgaver.
En ny ACA Translation Policy, som arbejder med at få ACA’s Rød Bog oversat samt trykning
af denne beskriver, at Intergrupperne (i Danmark er det SG) som kan bestille bøger til en
vis pris efter en fordelingsnøgle 70/30. For Danmarks vedkommende betyder det, at
priserne for bøger kommer til at stige væsentligt. IU mener, at det er en problematisk
fordeling, særligt for nystartede lokale Fællesskaber, hvor der ikke er en solid økonomi.
Der er også et H&I udvalg under ACA WSO, der blev valgt en formand hertil.
Læs meget mere i IU’s rapport, bilag 2. Rapporten vil også blive lagt på hjemmesiden.
IU mener, at det vil være en god ide til at starte en nordisk Intergruppe mellem Danmark,
Norge, Sverige og Finland, så vi kan støtte hinanden.
ACA WSO har lige etableret et nyhedsbrev for de vigtigste nyheder og Comline, som man
kan melde sig på via hjemmesiden: http://www.adultchildren.org/newsletter
Comline søger løbende bidrag (delinger), og man kan skrive på det sprog, man ønsker.
næste deadline er 31. august, 2017: http://www.adultchildren.org/comline
I den kommen tid, er der følgende datoer til kalenderen:
ACA Norge afholder deres første ACA konvent d. 17. juni, 2017: http://acawsoec.com/firstever-norwegian-aca-convention-17-june-2017/
Endagskonvent i Karlstad, Sverige d. 9. september 2017: http://acasverige.org/endagskonvent-i-katrineholm-9-september-2017/
Efterårets 4. europæiske konvent bliver afholdt d. 16. september, 2017, i Madrid, Spanien,
for at fejre den spanske oversættelse med sociale arrangementer dagen inden og dagen
efter: http://acawsoec.com/mark-calendar-saturday-16-september-4th-annual-europeanmeeting-spain/
ACA i Moskva afholder en fællesskabsdag d. 24. september (nærmere info følger)
Næste års ABC/AWC bliver afholdt i Toronto, Canada, d. 26.-29. april, 2018, og gruppen,
der afholder, har en hjemmeside: http://acatoronto.org/2018-abcawc-in-toronto/
j) Hospitals- & Institutions udvalget (HI)
Møde afholdt 13. maj 2017. Hasse, Kaspar, Katrine og Joakim deltog. Hasse og Kaspar
besøgte Familierådgivningen i København, som hjælper med alle former for
problemstillinger, herunder også ACA relaterede problemstillinger.

Kaspar er inviteret til et frivilligdag 2. juni, som arrangeres af Familierådgivningen i
København.
Rød Bog er blevet registreret, så den kan lånes på biblioteker. 6 kommuner har købt rød
bog til deres biblioteker. Det opfordres til, at vi alle bestiller rød bog på vores lokale
bibliotek, så efterspørgslen får flere til at købe Rød Bog til deres bibliotek.
H&I udvalget vil mødes hver 3. mdr. umiddelbart før SGM.
Hasse, som også sidder i IU har meldt sig til ACA WSO’s H&I udvalg, for herigennem at få
flere erfaringer.
Det er også ønsket at sprede budskabet om ACA i Fængselssystemet og Psykiatriske
hospitaler, men det er svært og tungt, så udvalget starter mere blødt op, som fx
Familierådgivningen.
Det blev spurgt, hvor sondringen mellem agitation og oplysning går i forhold til udvalgets
arbejde. Det blev svaret, at der ikke presses på med noget, og udvalget kommer kun der,
hvor det er relevant.
k) Revidering af trin 13 dokument
Der arbejdes stadig på dokumentet.
Annette vil gerne sparre med Mikkel omkring dette 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.
Mange ACA’ere har haft stor glæde og fundet helbredelse af at arbejde med den grønne
bog og det dertil hørende hvide hæfte. Men der er altså ikke tale om ACA Konference
godkendt litteratur. Grøn Bog og Hvidt hæfte er ikke fra et 12 trins fællesskab. De er fra et
privat foretagende, som har rettighederne til dem.
I forhold til ACA som et hele, kan vi (SG) ikke beslutte noget, som strider mod ACA WSO’s
litteratur politik. Alt ikke-ACA Konference godkendt litteratur skal tydeligt mærkes som
sådan. Det er vilkårene i forhold til det store fællesskab, som vi er en del af.
Alle kan jo udvikle ny litteratur, og sende det til godkendelse på et Annual Business
Conference. Det er måden at få godkendt litteratur på.
Nu findes Rød Bog, Gult Hæfte og the Laundry Lists Workbook. Gult Hæfte er ved at blive
revideret. Det kunne måske være en ide, at de, som er glade for det Hvide hæfte, at
deltage i revideringen heraf, og på måde påvirke revideringen af Gult Hæfte.
Det blev også påpeget, at hver gruppe jo er selvstyrende, og selv kan beslutte sig for, hvilke
bøger de bruger.
Det der således udestår i forhold til dette punkt er, at finde ud af, hvorvidt vi har opbrugt
vores tilladelse til at trykke danske versioner af grøn bog og hvidt hæfte, og hvis vi ikke har,
om der i så fald skal bestilles trykning af det antal, som endnu kan trykkes.
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?
Bogsalg var ikke til stede, hvorfor vi sprang punktet over og tager det næste gang.
c) Vi skal nå til enighed om, hvem der fremadrettet fastsætter priserne i bogsalg. Følgende
muligheder foreligger: Bogsalg & FU? Bogsalg & SGM? Bogsalg og IU?
IU har kontakten til ACA WSO, hvorfra vi køber bøgerne. Bogsalg sørger for at meddele,
hvad der er behov for at indkøbe. De seneste fastsættelser af priser er blevet vedtaget af
FU, i samarbejde med IU, Økonomiudvalget og Bogsalg. SG støttede, at det er sådan vi gør.
Der er behov for smidighed i forhold til prisfastsættelse, da det afhænger af dollarkursen
samt trykkeudgifter, forsendelsesudgifter mv.
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.
Forslaget om at bogpakker, der kommer retur betales af gruppen selv, blev vedtaget. Hvis
en gruppen selv ønsker at hente deres bogpakke i Hillerød, er det selvfølgelig altid en
mulighed, dog efter aftale med Bogsalg.
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?
Går videre til næste SGM.
9) Eventuelt
Det vil være godt, hvis rapporter fra udvalgene på forhånd kunne fremsendes forud for et
SGM, så status fra Udvalgene ikke tager så lang tid.
Sekretærudvalget vil stille et forslag herom til næste SGM.
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??) - Joan vil gå videre hermed.
25. Februar 18 – København
27. Maj 18 – Fyn
26. August 18 – Sjælland
25. November 18 - Jylland
11) Kort evalueringsrunde
Rigtig godt SGM, fantastisk imponeret over niveauet til villighed til Service.
Interessant møde, men også hårdt. Dejligt at høre om IU
Interessant og inspirerende, måske vi skulle overveje at udvide mødetiden, så der er plads til
alle punkterne. Samt at disciplinen særligt den sidste ½ time overholdes.
Dejligt møde, lidt træt, og det er nemt at blive involveret.
Strukturen kan forbedres, men godt og positivt møde

Dejligt forum, okay at vi ikke altid er enige. Dejligt møde
Dejligt møde, glad for at vi får sagt det, som ligger os på hjertet. Vi skal tage gode beslutninger
sammen.
Tak for service og et godt møde. Bølgerne går højt. Det er okay
Tak for fint møde, god ide at forlænge mødet med fx en time
God tone og godt møde.
Fedt møde, dejligt at vi kan være enige om at være uenige.
Spændende og interessant. Der er noget at komme hjem med.
Tak for et interessant møde
Fint at være med, men irritation over at mødetiden ikke overholdes.
God ide at udvide mødetiden.
12) Afslutningsbøn og sindsrobøn.
Mødet blev afsluttet i god ro og orden med Afslutningsbønnen og sindsrobønnen.

Bilag 1 – Regnskab for 2016
Indtægter
Hattepenge
Bogsalg

i alt indtægter

25.807,51
78.182,00

103.989,51

Udgifter
Indkøb af bøger, told m.m.
Udgift, lager
Udgift, forsendelse
Udgifter, SG
Diverse

-99.089,95
-22.848,00
-7.000,00
-39.753,88
-11.336,40

i alt udgifter

-180.028,23

Årets resultat

-76.038,72

Indestående på konto:
01.01.2016
31.12.2016

180.610,73
104.572,01

Årets bevægelse på konto

-76.038,72

Bilag 2
Rapport fra Internationalt Udvalg (IU) fra ABC/AWC 2017 i San Diego, Californien
www.acaworldconvention.org
ACA WSO’s Annual Business Conference (ABC) og 2. Annual World Conference (AWC) foregik
på The Handlery Hotel i San Diego, Californien, fra d. 20.-23. April, 2017. ACA Danmark havde to
deltagere med, Hasse og Mikkel L.
Delegate training:
Forretningskonferencen (ABC), der varede to dage, åbnede fredag d.20. april med en ny tilføjelse i
form af træning af de delegerede, de fremmødte med stemmeret, i ”Robert’s Rules or Order” (regler
for mødeform, afstemninger sv.), ACA’s Koncepter, Forpligtelse til Service og gennemgang af de
vigtigste elementer i vores Operating Policies and Procedures Manual (OPPM). Denne træning var
sat i værk efter deltagernes ønske sidste år i Florida, da mange ikke følte sig klædt på til
konferencen. Det gav bonus i flow og mødedisciplin i år at tilføje denne træning, som var begyndt
online og pr. telekonferencer i månederne op til.
ABC:
Åbning og udvalgsrapporter:
ABC blev åbnet af Majbrit (DK), næstforkvinde i ACA WSO’s bestyrelse, (Larry A., vores udgåede
formand, var ikke tilstede), ACA-tekster blev oplæst og herefter blev David McB. valgt som
ordstyrer. Arrangørerne havde på forhånd betalt en parlamentariker til som neutral outsider at
assistere forsamlingen i procedurer og almen forretningspraksis. Det blev konstateret, at mødet
havde mandat til at starte og at 90 delegerede havde stemmeret (sidste år var vi ca. 40).
Konferencen blev indledt med at sekretærens rapport blev læst op, herunder blev referatet fra ABC
2016 godkendt. Kassererens rapport blev læst op: ACA WSO har skiftet regnskabsmetode.
Resten af den første dag gik med fremlæggelse af rapporter fra ACA WSO’s udvalg. Alle disse
rapporter og andet relevant materiale var at finde i en mappe til de delegerede, som står til rådighed
for fællesskabet ved henvendelse til IU. Generelt kan man løbende følge arbejdet i de enkelte
komiteer under ACA WSO’s ”repository”: http://www.repository.adultchildren.org/
Her følger en kort opsummering fra de enkelte udvalgs rapporter:
1. Executive Committee Report:
Udvalget kan godkende løbende udgifter op til $500 og varetager samme funktion som
Forretningsudvalget (FU) i DK. Der har været problemer med den løbende forsyning af
litteratur pga. af praktiske udfordringer i forsyningslinjen.
2. Annual Finance Committee Report:

Udvalget overser de finansielle transaktioner i WSO og fremsætter anbefalinger til
bestyrelsen. Der søges en person med forstand på budgetlægning til service. Budget blev
fremlagt.
3. Literature Committee Annual Report:
- Jeffrey F. fra Prag er formand for den internationale litteratur underkomite. I 2017 vil
ACA for første gang trykke litteratur udenfor USA (reducering af omkostninger).
Udvalget er interesseret i flere medlemmer.
- Charlie H. er indkommende formand for litteraturudvalget og overtager efter Larry A.
- Oversigt over ny litteratur. Status på Comline. Nye oversættelser (den spanske og
russiske oversættelse af BRB er bl.a. klar!). BRB på castiliansk spansk er klar som ebog.
- ACA WSO har implementeret et nyt prissætningssystem, der betyder at overskud
genereret af litteratursalg deles med 70% til ACA WSO og 30% til lokale/nationale
grupper.
- Problemer med sag via Amazon UK blev gennemgået; Amazon US er klar.
- Fremtiden byder på en revidering af BRB, når tiden er moden.

Ny global litteraturpolitik i ACA
Nyoversættelser på verdens hovedsprog er lokomotivet i fællesskabets globale vækst. I
efteråret skrev vi om den russiske oversættelse af Røde bog. På ABC lå den nytrykte
spanske udgave klar, som snart også kommer i enø castiliansk, spansk udgave. På
verdensplan vil de spanske bøger potentielt nå 800 millioner spansktalende. Jeffrey som er
Chair of the European Committee’s Literature Subcommittee og medlem af WSO’s
bestyrelse står i spidsen for processen. I øjeblikket er WSO i kontakt med nationale udvalg,
der oversætter til bl.a. Polsk, Græsk og Fransk. En japansk udgave ligger klar til tryk, og

Røde Bogs udbredelse sker i et imponerende tempo. Samtidig er en ny global
litteraturpolitik ved at blive implementeret. Den nye politik betyder bl.a. en
standardisering af intergruppernes vilkår og forhold til WSO. Konsekvensen bliver bl.a. at
intergrupperne fremover vil modtage en mindre procentdel af overskuddet fra det nationale
bogsalg end hidtil. For os i Danmark betyder det lige nu, at de danske udgaver af Røde
Bog og Det Gule Arbejdshæfte for første gang bliver trykt i Letland, samt at overskuddet på
bøgerne vil blive fordelt med en nøgle, der hedder 70/30. WSO får 70 % og ACA Danmark
30 % af overskuddet. Systemet vil betyde en markant nedgang i ACA Danmarks indtægter
fra bogsalg, hvor vi før har tjent ca. 50 % på vores bøger.
Engelsksproget ACA litteratur har været tilgængelig på amazon.com (den amerikanske
udgave) et stykke tid, og WSO forventer, at ACA’s engelske bøger vil være tilgængelige på
europæisk Amazon i løbet af få uger til priser, som kommer til at ligge lidt over priserne på
adultchildren.org.
4. The Distribution Center Oversight Committee (DCOC) Annual Report:
Udvalget monitorerer ansatte og distribution i vores Distribution Center (der pt. flytter
kontorer).
- Udvalget har iværksat den nye rabat på litteratur på 30% til intergrupper (IG). Det
danske IU er ikke enig i rimeligheden af denne fordelingsnøgle, der kan bremse væksten
i nyere og mindre organiserede lande. Få lande var repræsenteret på ABC i år og det
kunne bl.a. skyldes manglende økonomiske ressourcer til at sende delegerede.
- Informerede om, at der nu findes 1702 aktive, registrerede møder globalt og 68
intergrupper.
- Udvalget skal ansætte en General Manager og udvide vores distributionsmuligheder.
5. The ABC Committee Annual Report:
Jim R. (NY) er valgt som formand for udvalget.
Udvalget har arbejdet på at finde et sted til ABC 2018 og Toronto, Canada, er blevet valgt.
Udvalget støtter den lokale ACA-arrangør med planlægning og afholdelse.
Der er arbejdet på at implementere de ændringer, der blev vedtaget ved ABC 2016.
Har hjulpet ved planlægning og vidensdeling til dette års arrangører af ABC m.m.
Udvalget vil snarest gå i gang med at finde et sted til ABC 2019, der skal afholdes i Europa.
6. Ballot Prep Committee Report:
Tom R. har været formand og har midlertidigt overdraget posten til Bill D. (FL) i oktober.
203 grupper afgav i år stemmer til afstemningen om punkter til dette års ABC og det er
rekord.
Der skal findes en formand til udvalget, da Bill D. tiltræder som ny kasserer efter Mary Jo,
som tiltræder som forkvinde for bestyrelsen.
7. European Committee (EC) Annual Report (2016):
Udvalget har stået for en liste af aktiviteter såsom kontant til lokale/nationale fællesskaber,
nyt website (www.acawsoec.com), facilitering af trykning og distribution af litteratur i
Europa, deltagelse i europæiske ACA-events, udsende startpakker m.m.

Fællesskabet er i vækst I Europa – og kan se frem mod yderligere vækst med nye
oversættelser af BRB – og der mangler kræfter til at yde service i den europæiske komite.
Efterårets 4. europæiske konvent bliver afholdt i september i Madrid, Spanien, for at fejre
den spanske oversættelse:
http://acawsoec.com/mark-calendar-saturday-16-september-4th-annual-european-meetingspain/
8. Member & Public Services (MPS) Committee Annual Report:
Udvalget danner bindeled mellem bestyrelsen og det øvrige fællesskab. Bill D. er formand.
Udvalget arbejder med outreach til fællesskabet i form af litteratur, træning af delegerede og
til eksterne samarbejdspartnere (H&I). Udvalget rummer en række underudvalg:
a. Intergroup Subcommitte:
Koordinerer kommunikation mellem intergrupper og mellem intergrupper og WSO.
Udvalgets medlemmer har været optaget andre aktiviteter og udvalget har derfor ligget ret
stille. Udvalget er åbent for medlemmer til at yde service. ACA’s online-forum Slack blev
bl.a. etableret for at lette kommunikationen her også.
b. H & I Subcommittee:
Udvalget understøtter udsending af materiale og support til lokale H&I-udvalg.
Udvalget har brug for en formand og søger medlemmer af de lokale/regionale/nationale
H&I-udvalg til at indtræde. Udvalget søger at styrke kontakten til indsatte og patienter i bl.a.
fængsler, på behandlingssteder og hospitaler. Man kan yde service ved at skrive breve til
f.eks. folk, der er indsat i fængsler.
Hospitaler & institutioner
WSO’s Hospitals & Institutions Committee er i en opbygningsfase og har i det forgangne
fokuseret på at sende Røde bøger til relevante institutioner og terapeuter og deltaget i et AA
konvent. Komiteens planer for året er især at få udbygget udvalgets kontaktflade og komme
ud til konventer med ACA information og litteratur. Hasse fra IU mødtes med H&I
Committees nyvalgte formand, Kurt fra Californien, og diskuterede ACA Danmarks nye
H&I udvalg, arbejdsmetoder og målgrupper for H&I-arbejde. Kurt var meget interesseret i
den åbne tilgang det danske udvalg har taget i forhold til at definere H&I arbejde bredt, og
ikke kun henvende sig til fx fængsler og lukkede institutioner, men også biblioteker,
familierådgivninger osv. Hasse har meldt sig til den internationale H&I Committee.
c. The Delegate Training Subcommittee:
Udvalget, der blev etableret efter sidste års ABC, har gjort et stort stykke arbejde for at lave
træning af og information til de nye delegerede.
d. The Database and Website Committee:
Udvalget bestyres pt. af Larry A. (NY) og Jim B. (FL). ACA’s website har i 2016 haft ca.
600.00 sessioner, hvoraf de fleste går til ”The Laundry List” og mødekalenderen. De fleste
brugere er fra USA, Canada og UK. Udvalget på at forbedre information og teknologi på
hjemmesiden, herunder at lave ”How to videos”.
e. Service Structure Adhoc Committee (SSC):
Udvalget analyserer servicestrukturer i fællesskabet – og i sammenligning med andre 12-

trinsfællessakber - med det formal at etablere “best practice” og give anbefalinger til de
bedst egnede metoder til at yde og formidle service i organisationen. Udvalget blev
godkendt til at fortsætte arbejdet i 2-3 år mere. Mikkel L. er nu medlem af dette udvalg og
vil søge at formilde dansk/europæisk praksis til udvalget (vores SG-struktur f.eks.).
9. Audit report:
ACA WSO er ved at have gennemfært sin første auditering af regnskabsføring, økonomi
kontrolinstanser, legale spørgsmål, uafhængighed osv. og ser ud til at få et godt resultat.
10. The Operating Policy and Procedure Manual (OPPM) Committee Annual Report:
Udvalget ledes pt. af Ines Z (NY) og Mary Jo L. (IL). Dette udvalg skal på sigt stå for en
revidering og opdatering af vores OPPM, der er guidelines og regler for, hvordan
organisationen fungerer i praksis, herunder bestyrelser, valg til serviceposter, ABC,
strukturer osv. OPPM blev sidst revideret helt i 2010 og delvist i 2012. Pga. flere ændringer
og anbefalinger, der kommer løbende fra bl.a. SSC og pga. at fællesskabet er i vækst og
derfor kalder på nye løsninger til praktiske udfordringer, er der endnu ikke foretaget en
endelig revision. Ændringer vil løbende blive vedtaget som forslag, der skal stemmes om.

Afstemningsforslag:
Tony Allen og nye ACA trin:
Amerikanske stemmer har i årevis talt for, at vi ACA udvikler egne 12 trin eller adopterer de 12
trin, som forfatter til Tjeklisten og ACA pioner Tony Allen skrev (sammen med Daniel Fitzgibbon)
i stedet for de nuværende 12 trin, som ACA har tilpasset fra AA. Hele to forslag på ABC fremlagde
også argumenter for at Tony Allens trin får plads i fællesskabets litteratur:
“We propose that the WSO of ACA, and the Fellowship of ACA, “go to any lengths” to adopt the
12 Steps of Tony A.”
Forslagsstillerne fra New York ønskede at Tonys trin fremover skulle stå side om med de
nuværende trin i Røde Bog og den øvrige litteratur, og havde i den forbindelse kontaktet Tony
Allens enke vedr. rettighederne til Tonys trin. Det andet forslag startede med begyndelsen og
foreslog:
“We propose that ACA/WSO open up discussion among our fellowship to introduce Tony A’s
ACOA 12 Steps to our membership as conference approved material.”
Fra dansk perspektiv var det overraskende, at knap halvdelen af de delegerede stemte for begge
forslag. Ja-stemmerne fortalte noget om hvor stort Tony Allens navn er i USA, hvor han for mange
har fået en status, som kan sammenlignes med Bill Wilson (hovedforfatter til bogen Anonyme
Alkoholikere også kaldet Store Bog). Tony Allen ses af mange som ACA fællesskabets
foregangsmand og vigtigste idemæssige ophav. Danskerne stemte nej til begge forslag, men den
følgende debat i salen, hvor flere talte for, at vi hellere skulle skrive nogle nye ACA trin i tråd med
Tony Allens end at adoptere de originale, fortalte, at det nok ikke bliver det sidste, vi har hørt til
Tony Allen eller nye selvstændige ACA trin.

Tony A.’s 12 trin (1991) blev ikke godkendt. Vi har ikke rettighederne til dem og ikke kan få dem
pt.
Øvrige forslag:
En længere diskussion om ACA’s anbefalinger i f. t. medicinering landede fornuftigt: vi er ikke
læger. En oversigt over de øvrige forslag, der blev diskuteret (de såkaldte ”ballot proposals”), som
var blevet godkendt af fællesskabet forud for konferencen, og hvad afstemningerne udmøntede i,
kan ses her:
http://www.repository.adultchildren.org/committee-abc
AWC:
“You are your past, until you are not.” (Marty S.)
For andet år i træk blev ACA’s årlige konvent (AWC) afholdt i forlængelse af ABC og strak sig fra
fredag aften til søndag eftermiddag. AWC er åben for alle rejsefæller (der var ca. 390 deltagende)
og er en blanding af normale møder, der kører sideløbende med workshops, hvor der er mulighed
for at dele erfaring, styrke og håb og afprøve forskellige terapeutiske teknikker, som andre har
erfaringer med (mindfulness, familieopstilling, meditation, NLP, ACT osv.) og andre mere
kunstneriske indslag (spoken words, tegning osv.). Udover speaker-møder var der workshops i bl.a.
følgende emner:
- Addiction to Excitement / Inner Drug Store 10
- Knowing that You Are Well
- Promise 9: Healthy Boundaries
- Sponsorship
- How to Be A Good Parent, When Your Parent Wasn’t
Det kan næppe undervurderes, hvad effekten af sådanne workshops kan være i et så kærligt og trygt
forum som et ACA-konvent. Det er en mulighed for at stifte bekendtskab, på et meget personligt
plan, med nogle af de teknikker og erfaringer, som BRB nævner som redskaber til at arbejde med
voksen barn-problematikker.

Efter konferencen havde IU mandag mulighed for at deltage i et lokalt ACA-møde. Det ene medlem
(Mikkel L.) blev i USA en uge længere og deltog i en del ACA-(og Nar-Anon- og NA-)møder i
Ventura, Santa Barbara og LA – og blev inviteret til at være mødeleder ved flere af ACA-møderne.
Møderne var i antal ikke større end vores (det største, i LA; havde 31 deltagere), men tingene bliver
gjort på en lidt anden måde. Bl.a. ligger mange møder i Alano-huse, der deles af fællesskaber.
Lighederne og genkendelsen er langt overvejende.

Næste års ABC/AWC bliver afholdt i Toronto, Canada, d. 26.-29. april, 2018, og gruppen, der
afholder, har en hjemmeside: http://acatoronto.org/2018-abcawc-in-toronto/
Stor tak til fællesskabet for turen, der var udbytterig på mange niveauer!

