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ACA Danmark 

Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier 

SGM servicegruppemøde 

Tid: søndag den 25. november 2012 kl. 13 – 16 
Sted: „Vindrosen”, Teglværksgade 1, 6700 Esbjerg 
Til stede: JGH, AH, G, BCS, F, AM og ALK. 
 
 
Referat: 

1) Velkomst ved oplæsning af ACA’s formålsparagraf og sindsrobøn. 

2) Valg af mødeleder, ordstyrer, referent, suppleant til referent - evt. referat-udsender.  

3) Kort navnerunde med navn og gruppetilhørsforhold samt Nyt fra ACA-grupperne (kort)  
Mandagsmødet, Sct. Pauls Kirke, JGH: Det går godt. Lørdagsmødet, Taksigelseskirken, BCS: Det går 
godt. Torsdagsmødet, Søborg, AH: Det går godt. 

4) Godkendelse af dagsorden og tidsplan for mødet – inkl. 2 pauser. 

5) Godkendelse af referat fra sidste SGM. Referatet godkendt. 

6) Status fra kasserer/økonomiudvalg samt de øvrige SU. Statuspunkt. 

a) Kasserer / økonomiudvalg. JGH blev valgt som ny kasserer på SGM 26/8. Efter dette SGM skal han 

officielt overtage ACA’s konto (når referatet fra SGM 26/8 er godkendt). 

b) Vagttelefon  

c) Litteratur – bl.a.: Hvordan er status på oversættelsen af Den røde bog? 

Layoutet fra USA var lavet i en mindre skriftstørrelse end originalen. FU og oversættelseskomitéen 
var enige om, at det måtte laves om. Det har desværre forsinket bogen, så den ikke når at udkom-
me inden jul. 

d) Hjemmeside – bl.a.: Hvordan er status på den nye hjemmeside? 

Hjemmeside med fornyet design osv. er på vej. 
e) Mødeliste – Ny mødelisteansvarlig søges. 

Widar stopper, der søges en ny mødelisteansvarlig pr. 1.1.2013 
f) Bogsalg – bl.a.: hvor mange bøger er der på lager?  

g) Kontakt – bl.a.: Hvem besvarer mails til ACA Danmark? 

h) Mødekoordinering (landsmøder osv.) – Udvalget savner medlemmer. 

i) Internationalt (WSO/AH samt Europa/MM). 
AH: Udvalget vil gerne have nye medlemmer. Det går stærkt for tiden med mange nye grupper i 
bl.a. USA. Udvalget samarbejder med ACA-servicegrupper i andre europæiske lande.  

j) Forretningsudvalg; medlemmer af udvalget: JGH/ økonomiudvalget, WK/ Mødelisteudvalg, AH/ In-
ternationalt udvalg, MM/ do. – Bl.a.: Har FU truffet afgørelser, der skal godkendes af SG? 

Vi har drøftet det problem, at der var grupper på de sociale medier (Facebook m.fl.), som ikke over-
holdt ACA’s traditioner og principper. FU udfærdigede en kort tekst til at lægge på hjemmesiden 
samt læse op i grupperne. 

k) ABC-udvalg – bl.a.: Er der fundet et sted for den internationale forretningskonference? 

Stedet bliver Birkerød Idrætscenter, Bistrupvej 1, 3460 Birkerød. Rudersdal Kommune stiller et lo-
kale med plads til 60 siddende gæster gratis til rådighed for konferencen. Vi har sendt indbydelser 
ud sammen med blanket til indsendelse af forslag til ABC samt tilmeldingsblanket. Formanden, 
JMP, har trukket sig fra posten, og AH har overtaget hans rolle som koordinator. 
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7) Øvrige punkter (fra forrige SGM og indkommet siden). Diskussionspunkt. 

a) Drøftelse af forretningsorden for bogsalg. Det foreslås, at udvalget skal begrunde sine priser og ori-
entere SG forud for eventuelle prisændringer og beslutninger om indkøb af bøger og hæfter. Desu-
den foreslås det, at bogsalg enten skal møde op ved SGM eller som minimum sende en opgørelse 
over lagerbeholdningen. Formålet er at styrke dialog og samarbejde til gavn for fællesskabet. JMP 

og AH. 

Skal der ske en prisstigning i bogsalg skal det vedtages på SGM, kun hastesager i FU. 

b) Forslag om oversættelse og udgivelse af nye foldere fra WSO. Det drejer sig om tre foldere: 1) Am I 
an ACA? (25 Questions), 2) Sponsorship, 3) Hosting a Workshop on Sponsorship. Folderne er klar til 
oversættelse og udgivelse på dansk. JMP og AH. 
AH spørger JMP om han har oversat dem, ellers vil BSC kunne gøre det hurtigt. 

c) Der ønskes en drøftelse af betingelser for medlemskab af servicegruppen. Det foreslås, at medlem-
skab af SG kræver et minimum af programerfaring, fx at man har en sponsor, at man har gennem-
arbejdet trinene og har kendskab til traditionerne. Begrundelse: Der har de senere år været pro-
blemer i servicegruppen pga. medlemmer med for lidt programerfaring, hvilket har skadet arbejdet 
i SG og dermed fællesskabet som helhed. JMP og AH. 

Forslag: For at blive medlem af servicegruppen kræves et års medlemskab af ACA. Vedtaget. 

d) Forslag om, at den røde bog på dansk bliver tilgængelig som e-bog og kan downloades fra hjemme-
siden. 
Vedtaget under forudsætning af, at vi får WSO’s godkendelse, når bogen er udkommet. 

e) Anonymisering af referatet på hjemmesiden foreslås afskaffet, dvs. alle personer anføres med for-
navn og initial. Begrundelse: at undgå endnu en tidkrævende arbejdsgang og gøre det enklere at 
lægge SGM-referater på hjemmesiden. JMP. 

Forkastet. 

f) Forslag angående SG´s kontaktliste på Yahoo-grupper. Det foreslås at gøre det lettere for nye med-
lemmer af SG at få adgang til dokumenterne på aca-sg-dk. Det kan overvejes at gøre dokumenterne 
tilgængelige på vores nye hjemmeside. Det kan godt lade sig gøre at lave begrænset adgang til 
dem, fx „kun for SG-medlemmer”. Det foreslås dog at gøre dem alment tilgængelige. En anden mu-
lighed er at finde et andet websted end Yahoo groups. JMP og MM. 
Foreslår link på hjemmesiden, så man kan komme direkte til SG’s arkiv. Vedtaget. JGH tager kontakt 
til hjemmesideudvalget. 

g) Mødelisten føres fremover kun på hjemmesiden (elektronisk). Mødelisten som pdf-fil afskaffes, da 
mødelisten ændrer sig hele tiden, og papirudgaver af den hurtigt bliver forældede. JMP. 
Forslaget vedtaget. 

h) En drøftelse af, hvad der kan gøres for at stramme op på referat- og dagsorden-proceduren. Be-
grundelse: at undgå tilfælde, hvor de personer, der har påtaget sig opgaven, ikke løser den inden 
for den fastsatte tidsfrist. Der er et forslag om at lægge referatet ud straks efter SGM og udsende 
næste dagsorden på et senere tidspunkt (begge dele kun elektronisk). JMP og AH. 

Det vedtoges, at referatet skal sendes ud samt lægges på hjemmesiden (anonymiseret) senest 14 
dage efter SGM. Dagsordenen skal ud senest 1 måned før SGM. Forslag: at der sendes mail til grup-
perepræsentanter om, at den er lagt ud. Vedtaget. 

i) Nyt forslag angående vagttelefonen. Det foreslås, at vagttelefonen erstattes af en henvisning til de 
enkelte gruppers telefonkontakt. JGH. 
Forslag: At vi afskaffer vagttelefonen og henviser til kontaktoplysningerne i mødelisten. Vedtaget.  

j) Må vi lægge ACA på Facebook? 
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Det blev nævnt, at ACA WSO har copyright på logoet og teksterne, samt at brud på anonymiteten 
kan forlede nykommere til at tro, at man bliver eksponeret på Facebook som medlem af ACA. Des-
uden kan en Facebook-gruppe komme til at fremstå som et talerør for ACA som sådan, hvilket kan 
skabe forvirring omkring, hvilke informationer der er officielle. Efter en længere debat for og imod 
enedes vi om at udsætte punktet til næste SGM. Desuden vil vi bede en gruppe om at foreslå det til 
dagsordenen for Den Årlige Forretningskonference ABC i Birkerød den 26.-28. april. 

k) Forslag til ABC: At omdøbe ABC fra “Annual Business Conference” til “International Business Confe-
rence” for at understrege, at det er hele verden, der deltager. Alternativ: “International Fellowship 
Conference”. JMP. 
Forkastet. 

8) Eventuelt – dette punkt begynder senest 15.35. 

F: Tænkt over, at mange grupper ikke kører så godt. Hvordan kan vi tiltrække folk? AM: man er vel-
kommen til at skrive i de lokale blade. AH: man kan uddele foldere. ALK: Er der møder i andre lande? 
AH: der er masser overalt. G: lave link til andre landes møder på hjemmesiden. JGH: forslag til punkt på 
næste møde. Under mødelisten – et link til internationale møder. 

9) Fastsættelse af dato for næste 2 SGM; valg af mødeleder og referent for næste SGM. København 24/2 
2013? Odense, 26/5 2013?. 

København 24/2 2013: AM henvender sig og vender tilbage inden 14 dage. Ellers undersøger BCS, om vi 
må være i Taksigelseskirken. Odense 26/5 2013. 

10) Kort evalueringsrunde. 

JGH: Synes det er gået rigtig godt. AH: synes det har været effektivt. Forstyrrende, at der render andre 
rundt. ALK: Synes, vi har talt venligt og pænt om alle punkterne. G: Det var mit første SGM, synes det er 
foregået i en kærlig og god atmosfære med accept. F: synes, det har været rigtig givende at være her, 
havde frygtet en masse voksne børn i styring og kontrol. AM: Min utryghed er ikke helt væk. BCS: Jeg 
synes, det har været et fantastisk godt møde. Stor latter fra alle. 

11) Afslutning og Sindsrobøn. 


