Referat af ACA Servicegruppemøde den 27. august 2017
Tid: Søndag d. 27. august 2017 kl. 13-16
Sted: AOF Holbæk, Roedsvej 10, 4300 Holbæk.
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).
Der blev budt velkommen, bedt og læst op.
2) Valg af mødeleder, ordstyrer, samt en referent og en referentsuppleant, da
Sekretærudvalget er fraværende ved mødet.
Pia blev valgt som mødeleder, Mikkel som ordstyrer, Katrine som referent og Mikkel som
referatsuppleant, da sekretærudvalget var fraværende.
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!
Pia - Kassér og FU og fra Vanløsegruppen,
Manja - Bogsalg og fra Hillerødgruppen,
Kaspar – Økonomiudvalget, H&I udvalget, samt SGR Vor Frue,
Erik - gæst fra ACA Odense,
Eva Maria - SGR Christiania,
Anette - SGR Anna Kirke,
Katrine - H&I udvalget,
Carsten - SGR Silkeborg,
Mikkel - Internationalt udvalg, FU, samt SGR Koldinggade,
Frank - SGR Roskilde,
Niels - SGR Holbæk,
Hasse - Internationalt udvalg, H&I udvalg, Litteraturudvalg, samt SGR Taksigelseskirken,
Torsten - SGR Ringsted.

Sekretærudvalget har desuden modtaget bilaget; Nyt fra grupperne fra:
Tirsdagsmødet på Hyltebjerggård, et 4. trinsmøde med gns. 15 ACA’er pr. møde og nykommere
1-2 gange pr. måned. Gruppen arbejder på at få et kvartalsvis Gruppesamvittighedsmøde op at
køre.
4) Godkendelse af dagsorden og tidsplan for mødet.
Dagsorden og tidsplan godkendt inkl. to pauser á 10 min.
5) Godkendelse af referat fra sidste SGM (maj 2017).
̵ Til punkt 7.a.: Formulering om ”et underskud” kan misforstås omkring årets resultat – det vil
være godt at rette, så det forstås, at der er tale om årets balance og ikke om nominelt
underskud i kassebeholdningen. Fx ”årets resultat er, at den samlede kassebeholdning er gået
ned med kr. 76.038, 72”.
̵ Under punkt 7.i : rettelse af dato for fællesskabsdag i Moskva fra d. 24. til 23. september.
̵ Under punkt 7. b: Hasse har ikke trukket sig fra FU og gør først dette, når der kommer et nyt
medlem af udvalget.
̵ Til punkt 8.a.: Referater afspejler primært en holdning, ikke den debat der var og de
modsatrettede holdninger der var. Derfor fremstår det entydigt i referatet.
Med disse rettelser, kan referatet godkendes.

6) Opstilling/Valg til Serviceposter (herunder føl/suppleant).
̵ Bogsalgsudvalg
Ikke til stede. Opstilling og valg overgår derfor til næste SGM
̵ Webmaster
Katrine opstiller ikke som webmaster, men overvejer opstilling i hjemmesideudvalg.
Annette vil gerne overtage webmaster-funktion med Peter som backup (opstilling på næste
møde). Torsten vil gerne stille op i hjemmesideudvalget – det foreslås, at Torsten
præsenterer sig selv næste gang (inden valg).
̵ Sekretærudvalg
Neel stopper, der er en plads ledig i sekretærudvalget. Hun vil dog fortsat hjælpe med at
afvikle det gamle Yahoo-arkiv. Opfordring til at nævne den ledige post på møderne rundt
omkring og overveje opslag på hjemmesiden.
̵ Kassérposten
Kasper på valg – Kasper har allerede været suppleant og har siden februar haft driften. Det
formelle er på plads. Kasper blev valgt.
̵ Økonomiudvalg
Susanne stiller ikke op pt. (hun er blevet spurgt og takkede nej i denne omgang). Det
foreslås at lave opslag til hjemmesiden omkring denne post
̵ Internationalt Udvalg: Begge medlemmer af udvalget ønsker at genopstille.
Det blev nævnt, at genopstilling vs. udskiftning på posterne i fx Internationalt udvalg skal tages
op. Princippet om max. 2 år på samme post kan i nogle tilfælde være uhensigtsmæssigt.

Det blev diskuteret om kassererposten skal høre under Økonomiudvalget, da det er sin egen
servicefunktion.
7) Status/orientering fra SU.
a. Kassérer – Kasper har lavet update omkring økonomien: udgifter, hattepenge osv.
Indestående er ca. 97.000. 1. januar, 2016, var kassebeholdning ca. 180.000, 1. januar, 2017,
var den 104.000. Hvis litteratur skal indkøbes falder den til ca. 30.000 (afhænggig af endelig
pris). Udgifter til boglager Hillerød er pt. 2000,- pr md, men faldertil 1100,- pr. md.
Litteratur kostpris er blevet højere. Bogpriserne skal diskuteres og afstemmes mellem Bogsalg,
Internationalt udvalg, FU og kassérer.
b. Forretningsudvalg – ved næste SGM skal FU konstitueres på ny, da alle har siddet i 2 år. På
dagsorden til næste SGM.
c. Sekretærudvalg – Ikke til stede, men der var fremsendt rapport ,som blev læst op:
Siden sidste SGM har udvalget påbegyndt afviklingen af Yahoo-arkivet. Oversigten over SGR og
kontakter til grupperne opdateres løbende. Udbygningen af fanen Service på ACA Danmarks
hjemmeside tager også form, i det vi har fået flere inputs til beskrivelser af udvalgene.
Neel har valgt at stoppe i udvalget, sådan at forstå, at hun ikke fremover deltager i SGM, men
hun vil forsat være med til afviklingen af Yahoo-arkivet, da hun har adgangen til det. Når dette
arbejde er færdiggjort træder hun helt ud af udvalget.
Dokumentet Servicegruppens arbejde skal revideres for så vidt angår de beslutninger, som er
truffet på SGM. Det vil udvalget få sat i værk snarest muligt. Endelig skal grupperne igen rykkes
for opdatering af gruppeinformationer på ACA WSO's hjemmeside.
d. Litteraturudvalg – Status vedr. meditationsbogen er, at Jimmy er næsten færdig med
oversættelse. Vedr. brochurer: Hasse har fået dem digitalt, starter med at se på 24 spørgsmål
om ACA og vil gerne lave brochurer som hjemmeprint. Udvalget er ved at lave en ny
beskrivelse af udvalget til hjemmesiden.
e. Hjemmesideudvalg – Ikke til stede, men der var fremsendt en rapport, som blev læst op:
Der opdateres løbende på sitet og indlæg med nyheder mv. oprettes efter behov. Siden sidste
SGM har Lone forladt udvalget, og hun takkes for sin service. Annette, som har assisteret for
udvalget i en længere periode, ønsker at stille op til udvalget.
Det er besluttet i samråd med webmaster (Peter) at oprette et ACA Danmark Nyhedsbrev, så
man kan få direkte besked i sin indbakke om nyheder mv., ligesom der kigges efter et tema,
som er mere smartphone-venligt.
f. Mødelisteudvalget – Det viser sig ved næste FU-valg, hvem der er med. Opdatering af
møder på WSO’s hjemmeside kan evt. ligge under dette udvalg.
g. Bogsalg – Det er en stor post og et problem at få pakket alle bøgerne. På lager er: 488 Lilla
hæfter, 64 Rød bog på dansk, 150 Gult hæfte på dansk, 120 Hvide hæfter, 44 Laundry List
Workbook, 56 Rød jubilæumsbog på engelsk, 34 Strengthening My Recovery, 60 Gult hæfte på
engelsk. Der er rigtig mange brochurer på lager – hvad skal vi stille op med dem? (se punkt

8.b).
h. Kontaktudvalg – Var ikke til stede, men der var indsendt en rapport fra udvalget (Joan):
Jeg sidder p.t. alene i dette udvalg, og svarer på diverse mails - mest fra nykommere.
Der tilstræbes at svartiden er under 24 timer, derfor tjekker jeg mail 2 gange i døgnet. Dette er
et arbejde, jeg nyder meget, fordi jeg hele tiden bliver mindet om, hvor svært det kan være at
finde vej til ACA.
Jeg vil gerne have "et føl" for, at det vil være muligt at føre vores store 12. trins arbejde videre.
Jeg forsætter gerne. Der er desuden sendt en beskrivelse af udvalget til Hjemmesideudvalget.
i. Koordineringsudvalg – Skal bl.a. med til AA-konvent i Herning. Der er ikke så meget
kendskab til ACA i Jylland, så godt at fortælle om det i sammenhænge, hvor det er muligt.
j. Internationalt udvalg – ABC/AWC 2018 bliver afholdt i Toronto, Canada. I 2019 bliver det i
Europa. Vi kan overveje, om ACA Danmark skal tilbyde at være vært igen. Frist for at indsende
forslag (”ballot proposals”) til næste ABC er 30. september, 2017.
- IU deltager i Det Europæiske konvent i Madrid d. 16. september, 2017.
- ACA WSO har ansat Tammie G. som General Manager.
- Man kan tilmelde sig ACA WSO’s nyhedsbrev via forsiden af ACA WSO’s hjemmeside.
- Alle er velkomne til at bidrage til det internationale webmagasin, Comline, der udkommer en
gang i kvartalet. Man kan skrive på både engelsk og sit eget sprog om Trin, Traditioner, Løfter
eller almindelige delinger. Poesi, billeder m.m. kan også være bidrag.
- De danske bøger bliver nu trykt i Europa (Letland), da det er meget dyrt at få dem trykt i USA.
Der arbejdes på at lave aftale med WSO, der er mere fair i f.t. fordelingen af overskuddet fra
salg af bøger (dealen er gået fra 70/30 til 60/40 i ACA WSO’s favør.
- Kort nyt fra andre lande blev nævnt, bl.a. at ACA Finlandfejrer 30 år og har fået Gult hæfte
trykt på finsk.
- Det drøftes, hvorvidt der er råd til at sende to til konvent i Madrid. Konklusionen blev, at det
er op til FU at disponere, så længe beløbet er under kr. 10.000,-.
k. H&I udvalg – Kasper har været hos bl.a. Familierådgivningen, Hasse har været hos bl.a. AA i
Ryesgade og Katrine har været på INSP i Roskilde. Der er planer om at tage kontakt til
Mødrehjælpen.
l. 13. trin – intet nyt
8) Øvrige punkter (fra forrige SGM og indkommet siden). Diskussionspunkt.
a) Skal vi finde ud af, hvorvidt vi har opbrugt vores tilladelse (3000 bøger) til at trykke
danske versioner af Grøn Bog og Hvidt Hæfte – i så fald skal der vælges en tovholder
hertil. Hvis vi ikke har opbrugt hele tilladelsen, skal vi i så fald bestille trykning af det
antal, der endnu kan trykkes.
Anette og Pia finder ud af det.
b) Hvilke pjecer er der i Bogsalget (se opgørelse fra forrige referat) og hvordan ønsker vi at

anvende dem, når nu flere oplysninger er udgået. Skal de smides ud? Fortsat sælges?
Eller foræres væk?
Hasse går videre med det. Bogsalget og Litteraturudvalget ser på det sammen.
c) Forslag om at ind læse ”Den Røde Bog” som lydbog. 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?
Der skal laves en aftale med WSO om det. SG skal høre en prøve på lydbogen. Der skal ses
på økonomien i det. Der er enighed om, at det er en god idé at gå videre med det.
d) Sekretærudvalget foreslår, at rapporter fra udvalgene fremsendes forud for udsendelsen
af dagsorden til SGM, således at statuspunktet tager kortere tid på selve mødet samt at
grupperne har mulighed for at stille opklarende spørgsmål, da status er udsendt med
dagsorden.
Der er både stemning for og imod. Det nævnes, at det er rart at lytte til udvalgenes
fremlæggelse. Det kan give for meget ekstra arbejde til udvalgene. Det kan være svært at
lave et rettidigt billede af udvalget allerede en måned før SGM. Det kan give et dybere
indblik og mulighed for at forberede spørgsmål. Det vil gøre det mere tydeligt, hvad der
foregår i udvalgene. Hvis det vedtages, at mødet skal udvides med 1 time, kan det være,
der bliver plads til, at udvalgene får længere taletid og rapporter fremsendt længere tid
forud derfor er overflødige. Der var enighed om, at punktet går videre til næste møde.
e) Forslag om at SGM møderne udvides med en time fra kl. 13-17, således at de sidste
emner på dagsordenen ikke skal hastes igennem (Anette Ø)
Forskellige holdninger blev vendt. Der kan være lang transporttid, som vil betyde meget for
nogle – dagen kan blive for lang.
Det er ok at bruge en time mere, det er kun hver 3. måned og det er stressende når
tingene skal gå så hurtigt.
Tre timer er nok og vi er blevet bedre til at holde det kort.
Det er også muligt at holde fast i 3 timer, men udvide med ½ time når der har været ABC.
Det kan også indskrives i mødeforordningen, at mødelederen kan udvide mødet.
Punktet går videre til næste dagsorden.
9) Eventuelt
Ikke noget under dette punkt
10) Fastsættelse af sted og dato for næste 2 (eller flere) SGM;
26. november, 2017 – Jylland. Silkeborg foreslås, Carsten kigger på det. Joan undersøger Vejle.
– Ved færdiggørelsen af referatet har Silkeborg takket ja til at afholde næste SGM.
25. februar, 2018 – København
27. maj, 2018 – Fyn
26. august, 2018 – Sjælland
25. november, 2018 - Jylland
11) Kort evalueringsrunde

Lidt hektisk diskussion; færre mennesker, mere stille og roligt; fantastisk møde; ramt på en god
måde af alt det frivillige arbejde der laves; for hektisk med kun tre timer; god dag – dog trælst
når tonelejet stiger, det er ikke nødvendigt; dejligt vi er flere; fedt at vi ikke behøver være
enige; godt møde; Holbækmødet glade for at lægge hus til; godt at være her; der er mange der
laver noget for ACA; godt møde.
12) Afslutningsbøn og sindsrobøn.
Der blev bedt og afsluttet i god ro og orden.

