
Referat af ACA SGM  Søndag den 27. maj 2012 kl. 13-16 

 

ACA Danmark • www.aca-danmark.dk  Side 1 af 3 

 

ACA Danmark 

Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier 

 

SGM servicegruppemøde 
Tid: søndag den 27. maj 2012 kl. 13 – 16.  

Sted: Medborgerhuset, Toldbodgade 19, Svendborg. 

Til stede: LPR, MM, KH, AM, AH og JMP. 

 

Referat: 

1. Velkomst – Formålsparagraf og Sindsrobøn. 

2. Mødeleder: MM. Referent: KH. 

3. Navnerunde og „Nyt fra grupperne”: 

Hvilken gruppe repræsenterer du?   Svendborg Fredagsgruppe: MM 
Hvor mange plejer der at komme?   8-16 deltagere på møderne hver gang. 
Hvor mange nykommere?   0-2 nykommere pr gang. 
Hvordan går det i gruppen?  God, vores gruppe arbejder med speakene emner og er struktureret efter 

RødeBog. 
Er der ubesatte serviceposter?  Nej 
Gode erfaringer:  Vi har to ”greeters” som tager sig af nykommere. Forretningsmødet er om-

struktureret, så der er 15 min. forretningsmøde og 15. min. gruppesamvittig-

hedsmøde, hvis der er behov for det. 

Er der punkter til SGM dagsorden?  -  
Hvilken gruppe repræsenterer du?   Svendborg Onsdagsgruppe: LPR 
Hvor mange plejer der at komme?   1-7 deltagere på møderne. 
Hvor mange nykommere?   0-1 nykommer pr gang. 
Hvordan går det i gruppen?  God, vores gruppe arbejder med speakene emner og er struktureret efter 

RødeBog. 
Er der ubesatte serviceposter?  Nej, SG repræsentanten tager opgaverne. 
Gode erfaringer:  Vi har gode erfaringer med at ændre mødet til Røde Bog-møde (oplæsning af 

Røde Bog på de tre af månedens møder; første møde er emnet månedens trin). 

Der er god tid til den enkelte, til at dele om de emner som kommer op. Der er 

god stemning, tryghed og helbredelse på møderne. 
Er der punkter til SGM dagsorden?  -  
Hvilken gruppe repræsenterer du?   Odense Søndagsgruppe:  
Hvor mange plejer der at komme?   6-12 deltagere på møderne hver gang. 
Hvor mange nykommere?   0-1 nykommer pr gang. 
Hvordan går det i gruppen?  Det går godt. God stemning. RødBogs trin workshop om mandagen 
Er der ubesatte serviceposter?  Nej 
Gode erfaringer:  - 
Er der punkter til SGM dagsorden?   -  
Hvilken gruppe repræsenterer du?   Virum: AM 
Hvor mange plejer der at komme?   6-12 deltagere på møderne hver gang. 
Hvor mange nykommere?   0-1 nykommere pr gang. 
Hvordan går det i gruppen?  Fint, Dejligt kærligt møde. 
Er der ubesatte serviceposter?  Nej 
Gode erfaringer:  God erfaring med at dele ud fra Det Lilla Hæfte. 
Er der punkter til SGM dagsorden?  -  
Hvilken gruppe repræsenterer du?   Sorgenfri: AM 
Hvor mange plejer der at komme?   6-12 deltagere på møderne hver gang. 
Hvor mange nykommere?   0-1 nykommere pr gang. 
Hvordan går det i gruppen?  Fint, God stemning. 
Er der ubesatte serviceposter?  Nej 
Gode erfaringer:  - 
Er der punkter til SGM dagsorden?   -  
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Hvilken gruppe repræsenterer du?   Skype Torsdag: AM 
Hvor mange plejer der at komme?   2 deltagere på møderne hver gang. 
Hvor mange nykommere?   - 
Hvordan går det i gruppen?  Fint. 
Er der ubesatte serviceposter?  Nej 
Gode erfaringer:  - 
Er der punkter til SGM dagsorden?  -  

4. Godkendelse af dagsorden og tidsplan for mødet.  

5. Referat fra sidste møde (26. februar i Sorgenfri) godkendt. 

6. Status fra udvalgene: 

a. Økonomi. BS ikke til stede. BS ønsker fortsat at være kasserer og fungerer som sådan, til en ny er 

fundet.  

b. Vagttelefon. Status efterlyses. LPR indtræder i gruppen. Vagttelefonen er uden aktivitet, det over-

vejes, om den skal nedlægges. Det foreslås at overgå til de lokale kontaktpersoner, som kan findes 

på hjemmesiden under mødelisten.  

c. 1. Litteraturudvalget. Intet. Der blev udtrykt undren over, at udvalget ikke har produceret noget i 

et helt år. 

2. Røde bog-oversættelseskomiteen. JG har trukket sig fra komiteen, der er lukket for tilgang pga. 

kontrakt med WSO. 

d. Hjemmesideudvalget. PL ønsker at stoppe. JMP og PM valgtes til nye medlemmer. 

e. Mødeliste. WK ønsker at stoppe. Nye medlemmer søges til mødelisteudvalget. 

f. Bogsalg. HP, JLP er nye medlemmer. HP tager imod bestillinger, JLP ordner det praktiske. 

g. Kontaktudvalg. Ikke til stede. 

h. Mødekoordineringsudvalg inaktivt. Ingen medlemmer.  

i. Internationalt udvalg. AH, ACA Danmarks repræsentant på ABC, orienterer. Folder til nykommere 

medbragt hjem fra USA som eksempel til den danske. AH gav en rapport om ABC i Long Beach, som 

var en stor succes. JMP deltog også i ABC. Folder om “crosstalk” fremsendes. JMP er foreslået som 

repræsentant vedrørende ABC 2013 i Danmark. Referat fremlagt. MM’s område udvides fra Norden 

til hele Europa. 

j. Forretningsudvalg. Der laves forslag til retningslinjer for medlemmer af servicegruppen, materiale 

fra USA oversættes af AH/JMP. 

7) Punkter fra sidst og indkommet siden: 

a) Efterlysning af kasserer. Forslag til retningslinjer for SG´s kasserer fremlagt. LPR og KH meldte sig til 

at være kasserere, men ville ikke acceptere kravene og trak sig igen. 

b) Må vi lægge ACA på Facebook? Punktet udskydes til næste møde.  

c) Speaks på hjemmesiden. Speakeren SKAL give tilsagn – så er det ok på alle møder. Alle opfordres til 

at dele i „Løsningen” og ikke i „Problemet”, når et speak skal på hjemmesiden. 

d) Skal den grønne bog genoptrykkes? Nuværende lager af grønne bog sælges, men genoptrykkes ik-

ke lige nu. 

e) Status på udgivelsen af „Rød Bog” på dansk. Gult hæfte sælges nu i 1. udgave. Feedback på over-

sættelsen kan sendes til kontakt@aca-danmark.dk, også vedr. hvordan den gule trinbog på dansk 
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bliver modtaget af fællesskabet. Der arbejdes intenst på færdiggørelsen af den Røde Bog. Manu-

skriptet er stort set er færdigt. Der mangler kun detaljer. 

f) Indkøb af Adobe InDesign CS 5.5 (pris kr. 7.121,25) til Røde Bog Oversættelseskomiteen. Pro-

grammet er installeret. Det blev bl.a. brugt til at færdiggøre det gule hæfte. 

8) Eventuelt: ABC i København 26.-28. april 2013. Medlemmer søges til organisationskomiteen. Opstarts-

møde 25. august 2012. 

Bogen „Flasken var vigtigere end mig” af Helge Kvam har været til gennemlæsning hos flere SG repræ-

sentanter for at finde ud af, om den kunne være ACA litteratur. Da den ikke handler om de 12 trin, vur-

deres dette ikke at være tilfældet. 

9) Næste SGM er i København 26. august 2012 kl. 13.00 til 16.00 i Christianskirken på Christianshavn. SGM 

i Esbjerg 25. november kl. 13.00 til 16.00. Nærmere oplysninger følger. 

10) Evaluering. Der blev udtrykt behov for at have en ordstyrer på mødet, selv om vi ikke er ret mange på 

mødet, og at den almindelige ACA tiltaleform/mødedisciplin overholdes, ved at vi siger „Jeg hedder…” 

og „Tak fra mig”. 

Der blev udtrykt utilfredshed med, at mødet var blevet flyttet til et andet sted uden varsel. En af delta-

gerne fik ikke sms-beskeden om dette og ville have følt sig ret lost, hvis ikke hun var rejst sammen med 

en anden deltager. 

Der blev udtrykt utilfredshed med, at tidsplanen blev overskredet, fordi der opstod diskussion under 

statuspunkter. 

Ellers tilfredshed med mødet. 

11) Afslutningsbøn og Sindsrobøn. 

 


