
Referat af ACA Danmarks Servicegruppemøde (SGM) 
Tid: Søndag d. 27. maj 2018 kl. 13-16.30 
Sted: Caféen på Hyltebjerggård, Linde Allé 33, 2720 Vanløse 
 

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) 

 
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/eller referentsuppleant, hvis 
Sekretærudvalget er helt eller delvist fraværende ved mødet. 
Pia blev valgt til mødeleder. Joan blev valgt til ordstyrer. Annette fra Sekretærudvalget skrev 
referat, og Pia tilbød at læse det igennem som referentsuppleant, da der ikke var andre, der 
ønskede at være referentsuppleant. Dette accepterede SG. 
 

3) Kort navnerunde med navn og gruppetilhørsforhold samt nyt fra ACA-grupperne (kort).  
Pia – Medlem af FU og på valg til Kassererposten 

Joan – Medlem af Kontaktudvalget og Info-udvalget (tidl. Koordineringsudvalget – se mere 
under pkt. 7(i)). 

Ketty (gæst) 

Jan – opstillet til kasserer-suppleantposten. SGR for en nystartet gruppe, hvor emnet er 8. 
kapitel i Rød Bog (Kærlig forældre). Første møde er mandag den 4. juni, og det foregår på 
Hyltebjerggård i Vanløse. 

Maj (gæst) 

Anette – Medlem af Info-udvalget og SGR for søndagsmødet i Anna Kirke. Godt møde, sidder i 
rundkreds, uden borde. Giver en god ro. 

Charlotte – SGR fra Roskildegruppen, 7-8 stk. pr. møde, stille og roligt, alle serviceposter er 
besat. Er ved at undersøge, om de kan være vært ved næste SGM i august. 
 

4) Godkendelse af dagsorden og tidsplan for mødet. 
Dagsordenen blev godkendt med den tilføjelse, at vi skal evaluere den forlængede tid til mødet 
(fra kl. 13-16-30), som vi har afprøvet ved et par møder. Det blev besluttet at holde 2 pauser af 
10 min. Herefter blev dagsordenen godkendt. 

 



5) Godkendelse af referat fra sidste SGM (februar 2018). 
Der var følgende bemærkninger til referat fra SGM, den 25. februar 2018. Referatsuppleanten 
fra sidste SGM i februar 2018 fik først sendt sine bemærkninger efter fristen for udsendelsen af 
referatet. Dem vil Sekretæren gerne indarbejde. Der er alene tale om sproglige rettelser. 
Derudover fremgår det ikke, at Pia, som blev opstillet til kassererposten, ankom netop til dette 
punkt. Så det vil ligeledes blive tilføjet, så det fremgår, at Pia var til stede da hun blev opstillet.. 
Desuden var en fejl i årstal under punkt 10, hvor der står 24. feb. 2018. Det skal naturligvis 
være 2019. 
Endelig var der en bemærkning til referatet pkt. 6, hvor en formulering her var et brud på 
princippet om anonymitet. Dette vil ligeledes blive rettet. 
Med disse rettelser blev referatet godkendt. 
 

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

̵ Bogsalgsudvalg – Valg af Frank og Torsten, som blev opstillet ved SGM i februar 2018. 
Frank har valgt at trække sin opstilling til Bogsalgsudvalget tilbage. Torsten var ikke til 
stede, men kan vælges næste gang. 
 

̵ Økonomiudvalg – Valg af Pia som kasserer og Jan som kasserersuppleant, som blev 
opstillet ved SGM i februar 2018. 
Pia kan ikke tilbyde at bidrage til den løsning på bogsalgsforsendelse via InkPro, som blev 
besluttet på sidste SGM, men vil gerne fastholde sit kandidatur som konstitueret kasserer. 
Derfor vil hun gerne vente med at blive valgt, indtil der er kommet en afklaring i forhold til 
Bogsalgsudvalget. Se mere under pkt. 7(g).  
Jan blev valgt som kasserer-suppleant. 

 
̵ Hjemmesideudvalget – Valg af Frank, som blev opstillet ved SGM i februar 2018. 

Frank har valgt at trække sin opstilling til Hjemmesideudvalget tilbage. 
 

̵ 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 
Der var ingen, der ønskede at opstille i dag. Det blev besluttet, at der igen sættes en nyhed 
på hjemmesiden om, at der skal findes nye betroede tjenere til udvalget. 
 

7) Status/orientering fra SU. 

a) Kassérer/Økonomiudvalg 
Afgående kasserer har ikke fået lavet regnskab for 2017 og har spurgt om Pia kan gøre 
dette. Det kræver at udbetalingsbilag fra litteratursalg bliver sendt til Pia, da ikke alle er 
blevet sendt til bogsalgsudvalgets ACA-mail, men til den af tidligere kasserer oprettede 
Gmail, hvorfra der også er blevet kommunikeret med Bogsalg. 
 
Der blev udtrykt ønske om bedre gennemsigtighed, så det klart bliver beskrevet, hvad der 
er gået til hvad, fx trykning og forsendelse af litteratur. Ligeledes blev der snakket om 
behov for udarbejdelse af budget, og en gennemgang på hvert SGM af, om forbruget står 
mål med det budgetterede. Der bliver indhentet skabeloner til budgetudkast. 
 
Saldo på ACAs konto er pr 27. maj 2018 kr. 90.859,28. 



Der har i perioden siden sidste SGM været større udgifter til: 
Porto, bogsalg: kr. 2.090. 
Bogopbevaring: kr. 2.574,75. 
Rejseudgifter til ABC/ACA konvent for vores bidrag til det internationale samarbejde: kr. 
16.801,13. 
I samme periode har der været indtægter på kr. 22.058, der fordeler sig ca. 50/50 på 
betaling for bøger og hattepenge - en del overførsler har ingen specifikation, så det kan 
først ses nøjagtigt, når Pia får samstemt de indbetalte beløb med bogsalgets opgørelse 
over afsendte bestillinger.  
 

b) Forretningsudvalg 
Udvalget har diskuteret det udkast til kontrakt, som InkPro havde fremsendt, men FU er 
ikke kommet frem til en egentlig afslutning herpå, idet der har været flere bekymringer i 
forhold til ordlyden i kontrakten, som først skulle afklares. Der har ikke været kontakt til 
InkPro i forhold til førnævnte bekymringer forud for SGM. Derfor er kontrakten ikke blevet 
underskrevet, hvilket ellers var FUs opdrag fra SGM i februar 2018.  
Derudover har FU taget beslutning om, hvor SGM i maj skulle afholdes på baggrund de 
indkomne forslag fra 2 grupper. 
 

c) Sekretærudvalg 
Foruden udsendelse af referat fra forrige SGM og udsendelse af dagsorden til dette SGM, 
arbejdes der fortsat på oprydning af Yahoo-arkivet. Derudover har der været arbejdet på 
en vejledning til grupperne om opdatering af møder på ACA WSO’s mødeliste. Men da der 
er varslet en ny ACA WSO hjemmeside, afventes det at denne kommer på plads. 
 

d) Litteraturudvalg 
Udvalget var ikke til stede men har efterfølgende sendt en statusrapport: 
"Hasse arbejder på at arrangere lay-out og trykning af meditationsbogen 'Styrkelse af min 
helbredelse'. Det er besluttet at den skal laves i hardback B6 format (12.5 cm x 17.6). Det 
er den europæiske standard som kommer tættest på den amerikanske hardback udgave. 
Illustrationen fra den amerikanske forside vil blive bevaret i den danske version. Layoutet 
bliver lavet i Danmark, hvor Hasse i øjeblikket indhenter tilbud. Trykning bliver formentlig 
på samme trykkeri i Letland, hvor vi fik trykt de seneste danske udgaver af Røde Bog og Det 
Gule Hæfte. Litteraturudvalget kan kontaktes på litteratur@aca-danmark.dk". 
 

e) Hjemmesideudvalg  
Der er foretaget almindeligt vedligehold og rettelser af mailadresse. Derudover er der 
oprettet indlæg på diverse events. 

 
f) Mødelisteudvalg 

Udover rettelse til mødeliste har udvalget haft en længere kommunikation omkring nogle 
møder i lokaler, som var ramt af skimmelsvamp. Her kom modstridende meldinger fra flere 
forskellige om, hvorvidt møderne var lukkede eller ej. Det er svært for udvalget i sådanne 
situationer at kunne afgøre hvilke oplysninger, der korrekte. Det må derfor igen 
understreges, at det er vigtigt at grupperne er sig deres ansvar bevist i forhold til 
medlemmernes velfærd. Det er også vigtigt at påpege, at det er gruppesamvittigheden, 



som afgør, hvorvidt der skal foretages ændringer af oplysninger om gruppen på 
mødelisten. 
 

g) Bogsalgsudvalg 
Som tidligere nævnt har Frank trukket sig. Torsten, som opstillede ved sidste SGM, har SG 
ikke hørt fra.  
 
Efter sidste SGM fik FU tilsendt et kontraktudkast fra InkPro, som bl.a. indebærer, at ACA 
Danmark skal betale for at bruge den postleveringsaftale, som InkPro har med et andet 
firma. Det crasher efter Pias opfattelse med 7. tradition, da det har karakter af 
vennetjeneste, idet vi dermed overtager en rabatordning vi ikke er berettiget til som ’os 
selv’, og altså modtager ’bidrag udefra’. Hun kan derfor ikke tilbyde at underskrive 
kontrakten, som er i strid med traditionerne, sådan som den er nu. Da Pia fungerer som 
underskriftsberettiget for ACA Danmark, idet hun er kendt af banken med alle private 
oplysninger, er kontrakten ikke blevet underskrevet. 
 
Ved SGM i februar var der også et andet forslag oppe, som dengang faldt til fordel for 
modellen med InkPro – medlemmer fra Ringsted overvejede at fortsætte bogsalget som vi 
har kendt det hidtil, med egen opbevaring og udsendelse. Disse bliver kontaktet igen, for at 
høre om de stadig er interesserede i at yde service med bogsalg. 
 
SG snakkede om andre muligheder i forhold til bogsalget. Det er ikke ualmindeligt, at andre 
12-Trinsfællesskaber ansætter en serviceprovider, som aflønnes på fair vis for det arbejde 
personen udfører, så det ikke karambolerer med vores traditioner. En serviceprovider 
kunne også stå for udsendelsen af litteratur, mønter og foldere, hvis det ikke er muligt at 
finde frivillige til at træde ind Bogsalgsudvalget. 

 
Det blev besluttet, at et særligt punkt om Bogsalget sættes på dagsordenen til næste 
SGM. 
 

h) Kontaktudvalg 
Der kommer ca. en henvendelse om ugen, typisk fra nykommere. 
 

i) Koordineringsudvalg – Nu kaldet Info-udvalget 
Udvalget har besluttet fremover at kalde udvalget for Info-udvalget. 
Har siden sidste SGM deltaget i: 

 CPH12 – stor succes, vil gentage succesen næste CPH12. 

 Holbæk Sundhedsdag, 26. maj 2018 
De næste events bliver: 

 Stevns 8.-10. juni 2018. 

 Møns Folkemøde 24.-25. august 2018. 

 Evt. AA Landsmøde i København i uge 38. Det er endnu ikke afklaret om ACA bliver 
inviteret. 

 
j) Internationalt udvalg 

Udvalget var ikke til stede ved SGM, men Hasse har indsendt en rapport om ABC og AWC i 
Toronto, Canada i april 2018. 



Se mere i bilag 1, hvor rapporten er indsat. 
 

k) H&I udvalget 
Udvalget var ikke til steder ved SGM, og der er efterfølgende ikke indsendt rapport. 
 

l) Status; 13. trin-udvalg, jf. referat fra SGM, aug. 2016 
Udvalget var ikke til steder ved SGM, og der er efterfølgende ikke indsendt rapport. 
 

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 
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) Status: Indlæsning af SRB som lydbog, jf. referat fra SGM, aug. 2017 
Det lydstudie, som Neel havde kontakt til, er blevet solgt, hvorfor dette ad-hoc udvalg 
nedlægges. Hvis der skulle opstå en mulighed for at finde et andet lydstudie, er Neel 
fortsat meget interesseret i at indlæse Rød Bog på dansk. 
 

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. 2018) 
Generelt mangler der frivillige til service. Det bliver nemt Tordenskjolds soldater. Der blev 
gjort opmærksom på, at service er et helbredelsesværktøj. Men at det ligeledes i Rød Bog 
indikeres, at service er noget, som folk, med flere år i programmet og dermed en 
forventelig opnået helbredelse og stabilitet, yder for på denne måde at give programmet 
videre (se evt. side 578). Det giver også nye i programmet mulighed for at finde deres ben i 
programmet, komme ud af benægtelsen og finde en stabilitet i deres liv, så det at yde 
service udspringer af kærlighed til os selv og til andre, og fx ikke ud af medafhængighed. 
Det skal dog ikke forstås sådan, at man som ny slet ikke må lave service. Dernæst kommer, 
at en egentlig rotation af serviceposter, så en ny og en erfaren altid arbejder samme, ville 
skabe meget mere ro omkring de opgaver, som der er behov for, bliver løftet til vores 
fælles bedste. Der skal dog helst ikke være for mange regler, når nu antallet af frivillige til 
service er så lille. 
 
FU kontakter Internationalt udvalg for at bede dem redegøre for, hvordan rotation i 
praksis gøres i ACA WSO, og FU vil således stille konkrete forslag for valgperioder og 
mulighed for genopstilling, som vi kan diskutere ved SGM i august. 
 

b) Hvordan vi finder en balance mellem de internationale aktiviteter for udvalget og ACA 
Danmarks økonomiske formåen. – Punkt indkommet før SGM, nov. 2017 og kort diskuteret 
på feb. 2018).  
SG foreslår, at Kasseren arbejder for at, der bliver etableret et budget for ACA Danmark, så 
de fremtidige udgifter til Internationalt udvalgs arbejde og de andre serviceudvalg, 
herunder trykning og fremsendelse af litteratur, står mål med ACA Danmarks økonomiske 



formåen.  
 

c) Behov for særligt kvindelige sponsorer. Aalborg onsdagsgruppen spørger SG, hvad de 
skal gøre, for at få kvindelige sponsorer – Punkt rejst ved SGM, nov. 2017 og gik videre ved 
SGM i feb. 2018, da Aalborg ikke var til stede. 
Da Aalborg heller ikke var til stede denne gang, henviser SG til kap. 11 i Rød Bog om ACA-
Sponsorskab. Punktet betragtes hermed som afsluttet. 
 

d) 7. tradition. Hvordan gør vi det bedst? – Punkt rejst ved SGM i nov. 2017 og diskussion 
startet ved feb. 2018.  
Det foreslås i Rød Bog, side 595, at grupperne opretholder en fornuftig reserve de næste 
par måneders udgifter, og at overskud sendes videre til ACA Danmark. Uden 7. tradition 
kan budskabet om helbredelse ikke gives videre. ’Det bedste man kan gøre, er at gøre det 
man kan, hverken mere eller mindre’ – også når det handler om bidrags størrelse. Det er 
godt, at man i grupperne snakker om 7. tradition, så der er fokus herpå. 
SG besluttede at hjemmesidens tekst om 7. tradition opdateres, hvilket sker i samarbejde 
mellem kassereren og Hjemmesideudvalget. Der skal blandt andet henvises til den nye side 
om erfaringerne med brug af MobilePay, som blev oprettet efter SGM i november 2017. 
Punktet betragtes hermed som afsluttet. 
 

e) Forslag fra Anette Ø om oprettelse af nyt serviceudvalg: ACA ferierejseudvalget – Punkt 
indkommet før SGM, maj 2018. 
”Formål; at forsøge at skabe alternative muligheder for ACA'ere, der ønsker andre/nye 
samværsformer, specielt i ferier og helligdage. 
Bilag: Ideen er, at alle kan komme med et (veltilrettelagt) oplæg til ferierejseudvalget. 
F.eks. sommerhuse, hoteller og hotellejligheder til fordelagtige priser i Danmark og udland. 
Efterfølgende vil det blive lagt på ACA's hjemmeside. 
Jeg stiller selvfølgelig selv op til udvalget. Kh Anette Ø” 
 
Det er en super ide, men hvordan sikrer vi, at traditionerne holdes. Skal det være et udvalg 
eller måske en gruppe, idet grupperne jo er selvstyrende, hvilket udvalg ikke helt er. 
Bidrager det desuden til opfyldelse af ACA Danmarks hovedformål, jf. 5. tradition; at bringe 
budskabet videre til det voksne barn, som stadig lider. 
Man kan sammenligne det med AA’s CPH12, som er en gruppe, men med deltagere fra 
hele landet. 
Anette Ø har dog ikke tænkt det som en gruppe, men som et udvalg. Til næste SGM vil hun 
udarbejde en arbejdsbeskrivelse, så det er klart, hvilke beføjelser udvalget har. Også så det 
undgås, at beslutning om rejser skal vedtages af SG. 
Anette Ø opstiller, og kan blive valgt næste gang, såfremt udvalget bliver vedtaget. 
 

f) Evaluering af og beslutning om vi skal fortsætte med at holde møder helt til kl. 16.30 
Der var en positiv stemning for, at vi holder fast i at udvide SGM fast med en halv time, fra 
kl. 13-16.30. 

 
9) Eventuelt  

Der var en undren over, hvorfor der var så få deltagere ved dette SGM. Det kan evt. skyldes, at 
det så sent blev afgjort, hvor SGM skulle afholdes. SG håber, at se mange flere ved SGM i 



august. 
 

10) Fastsættelse af sted og dato for næste 2 (eller flere) SGM;  
26. august, 2018 – Sjælland – Roskilde er evt. interesseret, alternativt i Ringsted. Besked bedes 
givet til Sekretærudvalget: sekretaer@aca-danmark.dk. 
25. november, 2018 - Jylland – Pia vil spørge Aarhus, om de kunne være interesseret. Anette 
hører i Silkeborg. Pia har også kontakter i Esbjerg, som kan spørges. 
24. februar, 2018 – København – Forslag modtages gerne 

26. maj, 2019 – Fyn – Forslag modtages gerne 

 

11) Kort evalueringsrunde  
Rigtigt godt, selvom vi ikke har været så mange. Har glædet mig. Kan godt lide at være der, 
hvor beslutningerne bliver drøftet og taget. Det fylder mig op. Det er en fornøjelse at komme 
til SGM. Det er roligt og respektfuld i forhold til tidligere oplevelser. Savnede Rødbogs-
stafetten, men ellers fedt møde. Glad for at være med. Idé om at SG kunne have en Stafet 
mentor, som kunne bakke op om at arrangere det, når der er SGM og stafet ude i landet. 
Dejligt at vi kan leve i ro med uløste problemer. Der er ingen absolut facitliste, men alle skal 
kunne have ro i maven. Spændende at få indblik i, hvad der sker bag det hele. 

 

12) Afslutningsbøn og sindsrobøn. 
Mødet blev afsluttet i god ro og orden med bøn. 

mailto:sekretaer@aca-danmark.dk


 

BILAG 1 

”Internationalt Udvalg, rapport fra Hasse 
 
Kære ACA’ere 
Pga. af en (familie)fødselsdag, kunne jeg desværre ikke være med til SGM i Vanløse, så her nogle betragtninger og sager 
fra de seneste måneder i det internationale fællesskab.  
 

ABC & AWC i Toronto markerede 40 års ACA 
Til ABC kunne vi fejre fyrreåret for begyndelsen på ACA’s tidsregning. Det var nemlig i 1978 at ACAs 
primære grundlægger Tony Allan og andre medlemmer fra en Alateen-gruppe i New York startede det 
første ACA-møde. Tillykke med fødselsdagen! 
 

 
ABC starter med Delegate Training, som er blevet et fast element til ABC. Det er her nye i service og til 
ABC kan lære hvordan ABC fungerer og er sat sammen. Igen i år havde vi en lokal parlamentariker 
med til at hjælpe holde fast i procedurerne under de to dages forretningsmøde.  

 
WSO Udvalgsrapporter 
Nedenstående er udvalg og highlights fra ABC i almindelighed og udvalgsrapporterne i særdeleshed – 
de fulde rapporter og optagelser fra ABC kan findes her: https://acawso.org/category/abc-committee/ 
 
Ny litteratur på vej 
Der er ny ACA-litteratur på vej fra WSO’s største komite, Literature Committee. En ny folder om ACA 
særligt rettet mod AA’ere og medlemmer af andre 12-trins fællesskaber er færdigredigeret og klar til 
udgivelse. Det er en udgivelse, som designet til arbejdet i Public Service og Hospitals & Institutions-
udvalg, men også til uddeling for de mange ACA’ere som får deres helbredelse i flere programmer.  
 
En ny arbejdsbog med titlen ”Loving Parent Workbook” er under udvikling. Bogen som gennemn 
konkrete øvelser skal anvise en vej til at blive sin egen kærlige forælder er foreløbig sat til udgivelse i 
2019. Derudover håber komiteen at færdiggøre en let tilgængelig, forkortet udgave af Røde Bog med 
titlen ”Getting Started”, der som titlen antyder er rettet mod nye i programmet.  
 
ACA litteraturen vinder frem på den elektroniske front. Røde Bog har nu solgt knap 14.000 
eksemplarer som e-bog, og efter den blev gjort tilgængelig som lydbog via Audible, Itunes og Amazon 
er Røde Bog downloadet et par tusind gange som lydfil.  

https://acawso.org/category/abc-committee/


 
At fremtiden for ACA’s bogdistribution ligger på internettet vidner de nye salgstal om. Aktuelt bliver 
omkring 60 % af solgte Røde Bøger sendt ud af WSO. De resterende 40 % bliver nu solgt via Amazon.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
WSO økonomien i vækst 
Det californiske selskab ACA WSO inc. tjener mere end nogensinde før. Den økonomiske medvind 
skyldes især end succesfuld introduktion af den engelsksprogede ACA-litteratur på Amazon. Siden 
introduktionen sidste år er der solgt bøger for 180.000 USD på Amazon US, og siden Amazon UK 
kom med i maj er der solgt for 8000 USD der. Det er svimlende beløb i ACA sammenhæng. Der 
arbejdes på at øge distributionen via Amazon til at dække større dele af verden. 
 
Dertil har trykning af bøger til i Europa, hvor af trykningen af den danske Røde Bog og Gult Hæfte 
udgjorde en betydelig del, givet WSO en indtægt på knap 40.000 USD. 
 
Tallene giver både anledning til glæde og bekymring. Glæde over at fællesskabet tjener penge og får nye 
muligheder for at sprede ACAs budskab på verdensplan. Og bekymring fordi en del af indtægterne er 
kommet ved at presse ACAs intergrupper i Europa for en større del af overskuddet ved bogsalg samt 
hævning af priser på ACA-litteraturen på Amazon.  
 
Undertegnede spurgte WSO kasserer Bill D, hvor meget af WSOs indtægt der i dag stammer fra 
bogsalg og svaret var 87,5 %. Det er en høj procent for et 12-trins fællesskab, hvis eksistens bør sikres 
gennem 7. tradition. Det skal dog nævnes at både kasserer og Finance Committee har udtrykt, at de er 
opmærksomme på problemet – uden dog at være konkrete omkring, hvad der bør gøres. Situationen 
fortæller at det i 12-trins sammenhæng ofte er langt sværere at holde balancen, når fællesskabet har 
succes end når det modsatte er tilfældet.  
 
Jeg har i ift. ovenstående argumenteret for at fordelingen af overskuddet fra intergruppernes bogsalg 
skal fordeles ligeligt 50/50 mellem WSO og de enkelte landes intergrupper. Mikkel og jeg havde i den 
forbindelse et godt møde med Charlie M, formand for Literature Committee og medlem af Finance 
Committee om dette. Der er ved at komme forståelse i WSO for, at vi skal have lavet en bedre 
fordeling, men vi mangler fortsat at komme i mål med sagen.  
 
ABC & AWC i Malmø 2019 



ABC og verdenskonventet AWC holdes i Malmø næste år. WSO bestyrelsen havde ellers taget 
beslutning om, at kun ABC og ikke konventet skulle holdes i Sverige. Fællesskabet opponerede 
imidlertid til ABC og fik ændret beslutningen så svenskerne også bliver værter for konventet. En 
overvejende amerikansk bestyrelse havde taget beslutningen, fordi de syntes det var vigtigt at holde 
momentum i ACA’s udvikling i USA. Det er den slags fejl, som kan opstå, når en bestyrelse har en klar 
majoritet at amerikanere. Heldigvis kom der en interessant debat og en sund reaktion ud af det.  
 
Det skal her nævnes at bestyrelsen er aktive, når det gælder at få nye medlemmer ind. Undertegnede var 
en blandt mange delegerede, som før ABC blev opfordret til at søge ind i bestyrelsen, men desværre har 
jeg ikke mulighed for mere tidskrævende servicearbejde nu. Jeg har meldt tilbage, at jeg vil genoverveje 
frem mod næste år.    
 
Jeg er dog trådt ind i WSOs Host Committee, som skal finde værtsbyen for ABC & AWC 2020. Det 
arbejde er allerede begyndt nu, og vi er aktuelt i gang med at gennemgå de ansøgningsprocedurer som 
potentielle kandidater skal i gennem for at komme i betragtning som værter i 2020, selve 
ansøgningsprocessen starter i sensommeren.   
  

 
AWC 
Verdenskonventet der følger ABC er altid noget særligt. Dels er det dejligt at få mulighed for at puste 
ud efter to dages forretningsmøde, og dels giver det mulighed for at snakke og være sammen til møder 
og workshops. I år var der nye og gamle kendinge fra Nordamerika og Europa, men også et par stykker 
fra Argentina og den Indiske delegerede, Shishir, som var med både til ABC og konvent for første 
gang. Der var workshops om at lave 12 trin på 12 minutter og opdage styrken i det, workshops om 
sponsorskab og indre heling og om at være i parforhold i ACA og en masse andet. Selv var jeg bl.a. til 
en fantastisk workshop om at arbejde bevidst og konsekvent med sit indre barn. Den sluttede med 
denne meditation:  
Higher Power. Help me to be willing to recorgnize the Loving Parent inside of me. Help me integrate my inner child more 
actively into my daily life so that I remain awake spiritually. Grant me the courage to change the things I can. Grant me 
the wisdom of my Inner Child.  
 
Husk at I altid kan kontakte Internationalt Udvalg på internationaltudvalg@aca-danmark.dk. Vi 
mangler bl.a. frivillige som har lyst at lave service frem mod ABC & AWC i Malmø næste år.  
 
Tak for denne gang fra 
 
Hasse” 
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