Dagsorden til ACA Danmarks Servicegruppemøde (SGM)
Tid: Søndag d. 26. august 2018 kl. 13-16.30
Sted: Prinsensvej 10, 1. Sal, 4100 Ringsted (dagbehandling)
Almindelige forkortelser:
SG:
Servicegruppe (servicegrupperepræsentanter og de valgt til serviceposter)
SGM:
Servicegruppemøde
SGR:
Servicegrupperepræsentant
SU:
Serviceudvalg
WSO:
World Service Organization (Verdensserviceorganisationen)
ABC:
Annual Business Conference (Den årlige forretningskonference)
AWC:
Annual World Convention (Det årlige verdenskonvent)
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).
Hvis gruppens SGR ikke kan deltage i SGM, kan gruppen sende dokumentet Nyt fra Grupperne,
som herefter sendes til Sekretærudvalget: sekretaer@aca-danmark.dk
4) Godkendelse af dagsorden og tidsplan for mødet.
5) Godkendelse af referat fra sidste SGM (27. maj 2018).
6) Opstilling/Valg til Serviceposter (herunder føl/suppleant).
̵ Bogsalgsudvalg – Valg af Torsten, som blev opstillet ved SGM i februar 2018.
̵ Økonomiudvalg – Valg af Pia som kasserer, som blev opstillet ved SGM i februar 2018.
̵ Sekretærudvalg – Der er én plads ledig i udvalget, som gerne skulle have 2 medlemmer.
Man kan evt. være med som føl. Annette, som pt. er medlem af udvalget stopper med
udgangen af 2018
7) Status/orientering fra SU.
a) Kassérer/Økonomiudvalg
b) Forretningsudvalg
c) Sekretærudvalg
d) Litteraturudvalg
e) Hjemmesideudvalg
f) Mødelisteudvalg

g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Bogsalgsudvalg
Kontaktudvalg
Info-udvalg (tidl. Koordineringsudvalg)
Internationalt udvalg
H&I udvalget
Status; 13. trin-udvalg, jf. referat fra SGM, aug. 2016
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 – Dette punkt afventer
Sekretærudvalgets oprydning af Yahoo-arkivet, hvor der måske vil dukke dokumenter op,
som kan bruges til at afdække, om vi endnu har mulighed for at trykke flere grønne bøger
og hvide hæfter med den kontrakt, som ACA Danmark i sin tid har indgået med Venner i
Helbredelse.
n) ACA 30 års fødselsdags-udvalg
8) Øvrige punkter (fra forrige SGM og indkommet siden). Diskussionspunkt.
a) Genopstilling vs. udskiftning på posterne i serviceudvalg – Fortsættelse af diskussion fra
punkt stillet ved SGM, aug. 2017 (se evt. referater fra aug. og nov. 2017 og feb. og maj
2018) – Da FU ikke inden for tidsfristen herfor har fået formuleret et konkret forslag for
valgperioder og mulighed for genopstilling, jf. SGM, maj 2018 (se mere i referatet herfor),
kan dette punkt tidligst diskuteres ved SGM i november 2018.
b) Forslag fra Anette Ø om oprettelse af nyt serviceudvalg: ACA ferierejseudvalget – Punkt
rejst af Anette Ø, som er indkommet før SGM, maj 2018. Der er udarbejdet en
arbejdsbeskrivelse for udvalget (se bilag 1). Anette Ø blev opstillet ved SGM i maj og kan
blive valgt ved dette SGM, såfremt det bliver besluttet at oprette udvalget.
c) Bogsalgsudvalget – Det blev besluttet ved SGM, maj 2018, at sætte et særligt
beslutningspunkt på om Bogsalgsudvalget, så det kan afklares, hvordan vi igen får et
funktionelt bogsalg.
Gruppen i Ringsted har meddelt, at de gerne vil stå for bogsalg. De arbejder pt. på at finde
et sted til opbevaring af litteraturen mv. De vil møde op på SGM og præsentere deres
løsning.
Kåre fra det tidligere bogsalg i Hillerød har, som en midlertidig ordning indtil et nyt
bogsalgsudvalg er på plads, tilbudt følgende: Kåre kan være på bogsalgs-lagret, som er hos
Pelikan, Frejasvej 30 , 3400 Hillerød, hver anden onsdag i ulige uger fra kl 19.00 til kl 20.30,
første gang: 01.08.2018, hvor han vil udlevere bøger mv. til gruppens litteraturansvarlig
(der måske kan hentes for flere grupper) mod at der medtages 2 bestillingslister, den ene
vil han beholde som dokumentation for udlevering, den anden skal bruges af gruppens
kasserer til indbetaling. For at afhente bøger skal der forudgående sendes en sms om
bestillingen og ca. tidspunkt for afhentning på tlf. 20824508.
9) Eventuelt
10) Fastsættelse af sted og dato for næste 2 (eller flere) SGM;
25. november, 2018 - Jylland – Onsdagsmødet i Esbjerg har budt ind og ønsker at være vært
og ønsker også at afholde Rødbogsstafet om lørdagen.

24. februar, 2018 – København – Forslag modtages gerne og kan sendes til Sekretærudvalget.
26. maj, 2019 – Fyn – Forslag modtages gerne og kan sendes til Sekretærudvalget.
25. august, 2019 – Sjælland – Forslag modtages gerne og kan sendes til Sekretærudvalget.
11) Kort evalueringsrunde
12) Afslutningsbøn og sindsrobøn.

BILAG 1

ACA Ferierejseudvalget
Formål
Formålet med udvalget er at formidle alternative muligheder for ACA medlemmer, der ønsker andre eller
nye samværsformer, at bryde isolationen og dyrke fællesskab med andre i kærlige og trygge
familierammer, specielt i ferier og helligdage.
Tilbud om ferierejser skal være inkluderende, så alle i ACA Fællesskabet føler sig velkomne. Dvs. der er en
klar skelnen mellem ACA medlemmers private arrangementer og ACA Danmark arrangementer, jf. 12.
Tradition om, at princippet går forud for personen.
Arbejdsbeskrivelse for udvalget
Udvalget har til opgave at være behjælpelig med at formidle veltilrettelagte oplæg til ferier, som
medlemmer fra ACA Fællesskabet kan tilbyde eller stå for at arrangere. Dette kan være i form af udveksling
af erfaringer og vejledning i at udfærdige ferieforslag, så det er i tråd med ACA’s traditioner og principper.
Udvalget arrangerer således ikke rejserne og har derfor heller ikke ansvaret for karakteren af disse.
Udvalget er heller ikke ansvarligt for økonomien i forhold til rejserne, da alle udgifter til deltagelse i en rejse
alene afholdes af den enkelte deltager, jf. 7. Tradition.
Ide-katalog til dem, der ønsker at udbyde ferierejser i regi af ACA Ferierejseudvalget
Ferierejserne skal som udgangspunkt være målrettet ACA-medlemmer, og andre, som ønsker at komme sig
over eftervirkninger af at være vokset op i en alkoholisk eller på anden måde dysfunktionel, jf. 3 Tradition.
Det er op til den enkelte, som arrangerer ferien, hvem der kan deltage heri:


Lukkede ferierejser kun for ACA-medlemmer.
o Kunne også være ønsker om særligt målrettede ferierejser, fx kun for kvinder, kun for mænd,
etc. (ikke restriktivt, jf. vores principper omkring møder med særligt fokus).
 Åbne ferierejser for ACA-medlemmer og andre interesserede, som ikke er i ACA Fællesskabet, fx
børn og partnere.
Dog henstiller vi til, at den enkelte arrangør følger ACA’s Traditioner og principper, samt lader
gruppesamvittigheden råde.
For at sikre at budskabet om ACA helbredelse bringes videre, henstiller vi også til, at der, hvis der er ønske
herom blandt deltagerne, kan arrangeres ACA møder, fælles bøn og meditation under ferien, jf. 5. Tradition
og 11. og 12. Trin. Det er selvfølgelig frivilligt, om de enkelte deltagere ønsker at deltage heri.
Vær opmærksom på 12. Tradition omkring anonymitetsprincippet, så billeder og navne på deltagerne ikke
kommer på Facebook eller lignende.

