
Dagsorden til ACA SGM – Servicegruppemøde 
Tid: Søndag d. 25. februar 2018 kl. 13-16.30 
SG besluttede ved SGM i nov. 2017, at ved SGM i februar og maj 2018 udvider vi mødetiden med 
30 min. Herefter kan vi evaluere. 
Sted: Hyltebjerggård, Linde Alle 33, 2720 Vanløse. 
 

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). 
Vedlagte skema (bilag) tilsendes sekretærerne (sekretaer@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 (november 2017). 
 

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

̵ Forretningsudvalget – Hasse ønsker at genopstille (valg). Pia og Hans Henrik, som pt sidder 
i FU kan til dette SGM selv tilkendegive, om de ønsker at genopstille til FU (valg). 

̵ Bogsalgsudvalg – Alle i udvalget stopper pr. 1. marts 2018, så vi skal have fundet nye 
medlemmer til udvalget, som vil tage over. De afgående medlemmer har udarbejdet 
procedurer for arbejdet, så det er nemt at tage over. 

̵ Økonomiudvalg – Valg af kasserer og kasserersuppleant – Pia opstiller til kasserer-posten 
(opstilling). Jan opstiller til kasserersuppleant-posten opstilling).  
Hjemmesideudvalget – Annette (valg). Torsten, som opstillede på SGM i august 2017, kan 
endnu vælges ved fremmøde (valg). 

http://www.aca-danmark.dk/servicegruppen/servicegruppens-arbejde/
mailto:sekretaer@aca-danmark.dk


̵ Sekretærudvalg – Der er én plads ledig i udvalget, som gerne skulle have 2 medlemmer, da 
Neel stopper. 

̵ Internationalt Udvalg: Hasse ønsker at genopstille (valg). 
 

7) Status/orientering fra SU. 

a) Kassérer/Økonomiudvalg 
b) Forretningsudvalg 
c) Sekretærudvalg  
d) Litteraturudvalg 
e) Hjemmesideudvalg  
f) Mødelisteudvalg 
g) Bogsalgsudvalg 
h) Kontaktudvalg 
i) Koordineringsudvalg 
j) Internationalt udvalg 
k) H&I udvalg 
l) Status; 13. trin-udvalg, jf. referat fra SGM, aug. 2016 
m) Status: Afklaring af om ACA Danmark har opbrugt tilladelse til trykning af danske version af 

Grøn Bog og Hvidt Hæfte, jf. referat fra SGM, aug. 2017 
n) Status: Indlæsning af SRB som lydbog, jf. referat fra SGM, aug. 2017 

 
8) Øvrige punkter (fra forrige SGM og indkommet siden). Diskussionspunkt. 

 
a) Forslag fra Sekretærudvalget om indsendelse af rapporter – Fortsættelse af diskussion fra 

flere SGM (se evt. referaterne fra aug. og nov. 2017)  
Revideret forslag: 
Det forslås, at rapporter fra udvalgene så vidt muligt fremsendes til sekretærudvalget 
forud for udsendelsen af dagsorden til SGM, således at statuspunkterne på selve mødet 
kan afvikles mere effektivt, og at grupperne har mulighed for at stille opklarende 
spørgsmål til udvalgene. 
 

b) Genopstilling vs. udskiftning på posterne i serviceudvalg, fx Internationalt udvalg skal 
tages op – Fortsættelse af diskussion fra punkt stillet ved SGM, aug. 2017 (se evt. referater 
fra aug. og nov. 2017) 
Der hersker en forståelse af, at det i tidligere version af dokumentet Servicegruppens 
arbejde fremgik, at man max. sidder 2 år på samme post. Det skal afklares, om det er sandt 
(Annette, Sekretærudvalget, har svar herpå til SGM i feb. 2018).  Det kan i nogle tilfælde 
være uhensigtsmæssigt med en rotationsperiode 2 år. Men med en fx 4 års periode kan 
man nemmere komme ordentligt ind i området. Længere serviceperioder vil også give 
bedre mulighed for overlap mellem afgående og tiltrædende medlemmer. 
 

c) Som en opfølgning på IU’s statuspunkt ved seneste SGM i aug. 2017, er der behov for, at 
SG diskuterer, hvordan vi finder en balance mellem de internationale aktiviteter for 
udvalget og ACA Danmarks økonomiske formåen. Der evt. mulighed for økonomisk 
støtte i WSO- eller Europakomité-regi (FU) – Punkt indkommet før SGM, nov. 2107. 



 
d) Hidtil har ACA Danmark betalt for portoen på alle bogpakker, når grupperne har bestilt 

litteratur til deres respektive grupper. Pga. stigende priser på litteratur fra WSO og 
højere omkostninger af lagerlokale ift. tidligere - forslås det, at der fremadrettet kommer 
porto på bogpakkerne ved bestillinger – evt. bortset fra nye grupper der starter op, og 
måske derved får en gratis opstartspakke. Prisen for forsendelse kan sættes fx i 2 eller 3 
intervaller. 0-1 kg., 1-5 kg. og 5-> xx kg. Det forslås, at det er bogsalget og 
økonomiudvalget der fastlægger, hvordan prisstrukturen kommer til at blive, så 
portoregningerne nogle lunde vil blive dækket. (v. Kaspar, Kasserer) – Punkt indkommet 
før SGM, nov. 2107 
 

e) ACA-Hotline. Holbækgruppen mener, at det vil være en god ide, med en ACA telefon 
hotline. Skal vi have det? – Punkt rejst ved SGM, nov. 2017. 
 

f) Behov for særligt kvindelige sponsorer. Aalborg onsdagsgruppen spørger SG, hvad de 
skal gøre, for at få kvindelige sponsorer – Punkt rejst ved SGM, nov. 2017. 
 

g) 7. tradition. Hvordan gør vi det bedst? – Punkt rejst ved SGM i nov. 2017 
Det har aldrig været meningen, at 12-trins Fællesskaber skal leve af bogsalg, med derimod 
af 7. tradition. Flere grupper har gode erfaringer med MobilePay. 
 

h) Mødelisteudvalget ønsker SG’s input til, hvordan vi forholder os til inaktive, 
ukontaktbare eller på andre måder tvivlsomme informationer på mødelisten. – Punkt 
indkommet siden sidste SGM 
 

i) Afholdelse af ACA Danmarks 30 års fødselsdag/jubilæum – Punkt indkommet siden sidste 
SGM 
Fredagsmødet i Koldinggade 11, Østerbro har sendt følgende: 
”Den 16. oktober 2018 kan ACA Danmark fejre sin 30 års Fødselsdag. Da det første ACA 
møde i Danmark blev afholdt i Koldinggade, så er det også vores gruppes 30 års dag. 
Fredagsgruppen i Koldinggade har tidligere fejret dagen ved at afholde møde med speak og 
derefter spise sammen (sammenskudsgilde). Det har været rigtigt hyggeligt. Men hver 
gruppe er selvstyrende på nær i sager, som angår andre grupper og ACA som helhed. 
Derfor vil vi gerne høre SG, om det - efter som der er tale om et 30 års Jubilæum for ACA 
Danmark - ville være mere på sin plads af et 30 års arrangement blev afholdt i regi af ACA 
Danmark/SG ved at lade nedsætte et ACA 30 års fødselsdags-udvalg. Hvem ved - Det kunne 
måske være starten på et udvalg tårligt ACA landsmøde...?” 

 
9) Eventuelt  

 

10) Fastsættelse af sted og dato for næste 2 (eller flere) SGM;  
27. maj, 2018 – Fyn 

26. august, 2018 – Sjælland 

25. november, 2018 - Jylland  
24. februar, 2018 - København 



 

11) Kort evalueringsrunde  
 

12) Afslutningsbøn og sindsrobøn. 

 

  

Bilag: Nyt fra Grupperne - (Kan udfyldes og sendes til sekretaer@aca-danmark.dk, hvis 
gruppens SGR ikke kan deltage i SGM) 

  

mailto:sekretaer@aca-danmark.dk


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? 
 
 
 
 
 

 


