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SGM – Servicegruppemøde 
Tid: søndag den 24. februar 2013 kl. 13 – 16. 
Sted: Taksigelseskirken, Jagtvej 165, 2100 København Ø. 
 

Hvis du er ny i servicegruppen, anbefaler vi, at du før SGM læser „Servicegruppens arbejde”: 

http://www.aca-danmark.dk/  

 

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 ved oplæsning af ACA’s formålsparagraf og sindsrobøn. 

2) Valg af mødeleder, ordstyrer, referent, suppleant til referent (Husk, at referatet skal ud senest 

14 dage efter SGM, altså 10. marts).  

3) Kort navnerunde med navn og gruppetilhørsforhold samt Nyt fra ACA-grupperne (kort). 

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

5) Godkendelse af referat fra sidste SGM. 

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

a) Kasserer / økonomiudvalg. Jesper GH blev valgt som ny kasserer på SGM 26/8. Efter SGM 

25/11 har han officielt overtaget ACA’s konto. 

b) Vagttelefon. Bortfalder, da udvalget er nedlagt. 

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

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

e) Mødeliste – Ny mødelisteansvarlig søges. 

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). 

j) Forretningsudvalg; medlemmer af udvalget: JGH/økonomiudvalget, AH/Internationalt ud-
valg, MM/Nordisk udvalg – Bl.a.: Har FU truffet afgørelser, der skal godkendes af SG? 

k) ABC-udvalg – Bl.a.: Hvordan går det med tilrettelægningen af ABC i Birkerød 26.-28. april? 

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

a) Gennemgang af de 16 punkter, der er indsendt til ABC-udvalget med henblik på at holde 
afstemning om, hvilke punkter vi ønsker sat på dagsordenen for ABC i Birkerød den 26.-28. 
april 2013. 
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b) ACA og de sociale medier. Dette emne er foreslået af SG som punkt på dagsordenen for 
ABC i Birkerød i april. Der foreslås en drøftelse af emnet forud for verdenskonferencen, så 
SG så vidt muligt har en fælles holdning til det. 

c) Valg af kasserer-suppleant. 
d) Initiativer for at få grupperne til at køre bedre og øge medlemstilgangen. Drøftelse. 
e) Servicegruppens arkiv (aca-sg-dk på www.yahoo.co.uk). Det foreslås, at hele arkivet flyttes 

til vores webhotel på www.one.com. Det foreslås også, at alt i arkivet skal være frit tilgæn-
geligt for alle, også fx mødereferater fra udvalgsmøder. (Ved SGM i november 2012 blev 
det vedtaget, at man skal kunne linke direkte til SG’s arkiv fra hjemmesiden). 

f) Valg af ny mødelisteansvarlig. 
g) Endelig fastlæggelse af mødeturnus for SG. Ved SGM i august 2012 blev det vedtaget at 

holde møderne på skift i København, på Fyn, på Sjælland og i Jylland. Det foreslås, at mø-
det i februar skal være i Kbh. derefter Fyn (maj), Sjælland (august) og Jylland (november). 

8) Eventuelt – dette punkt begynder senest 15.35. 

9) Fastsættelse af dato for næste 2 SGM; valg af mødeleder og referent for næste SGM. Odense 
den 26. maj? Ringsted den 25. august? – dette punkt begynder senest 15.45. 

10) Kort evalueringsrunde – dette punkt begynder senest 15.50. 

11) Afslutning og Sindsrobøn – dette punkt begynder senest 15.58. 

 

Bilag: 

A. Mødeliste 

B. De 16 foreslåede diskussionspunkter til ABC 

C. Stemmeseddel papir 

D. Online stemmeseddel 
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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? 

 
 
 
 
 

 


