SGM Referat

Søndag den 26. maj 2013

SGM – Servicegruppemøde
Tid: søndag den 26. maj 2013 kl. 13 – 16.
Sted: Vor Frue Kirke, konfirmandlokalet, Frue Kirkestræde 4, 5700 Svendborg.
Hvis du er ny i servicegruppen, anbefaler vi, at du før SGM læser „Servicegruppens arbejde”:
www.aca-danmark.dk/servicegruppen/servicegruppens-arbejde
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 9. juni).
Mødeleder: MM. Referent: JMP. Suppleant: JC.
3) Kort navnerunde med navn og gruppetilhørsforhold samt Nyt fra ACA-grupperne (kort).
Stemmeberettigede:
JGH, Mandagsgruppen Skt. Pauls: 10-20 deltagere, 1-2 nykommere; det går generelt godt og
god stemning – mange nye kommer tilbage og deltager i fællesskabet og service.
JC., Ringsted mandagsgruppen: 10-15 medlemmer, 1-2 nykommere, det går fint 2 workshops
2012-13; workshop næste vinter er planlagt; mødeturnus: 1. Trin, Traditioner, speak, hattemøde; månedligt gruppesamvittighedsmøde (man forpligter sig fra gang til gang).
MM, Svendborg fredagsgruppen; 10-15 medlemmer, nykommere 1-2, 2 workshops, 5. søndag i
måned: service.
Ikke stemmeberettigede: JMP, hjemmesideudvalg og oversættelseskomité, fungerende sekretær for SG. Gæster: PÅ, Ringsted. CB, Svendborg fredag.
4) Godkendelse af dagsorden og tidsplan for mødet – inkl. 2 pauser. Dagsorden godkendt.
5) Godkendelse af referat fra sidste SGM. Referatet blev godkendt.
6) Status fra kasserer/økonomiudvalg samt de øvrige SU. Statuspunkt.
a) Kasserer / økonomiudvalg. JGH. Kassebeholdning ca. kr. 28.000. Der er blevet betalt for røde bøger ca. kr. 43.000. Der er blevet lagt ca. kr. 26.000 ud i forb. m. ABC. Er man interesseret i kontoudtog, kan disse fås som Excel-ark eller PDF ved henvendelse til oekonomi@.
b) Litteratur – bl.a.: Hvornår får vi den danske udgave af den Røde Bog? De 1.000 bøger bliver
leveret til Bogsalget onsdag 29/5. LU arbejder desuden på 3 trefløjede foldere. „25 spørgsmål” blev præsenteret i prøvetryk.
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c) Hjemmeside – bl.a.: Hvordan er status på den nye hjemmeside? Den nye hjemmeside startede 21. februar i år og er godt i gang. Hvis man har forslag til hjemmesiden, kan man skrive til webmaster@.
d) Mødeliste – Ny mødelisteansvarlig søges. CB blev valgt til ny mødelisteansvarlig.
e) Bogsalg – bl.a.: Hvor mange bøger er der på lager? Der er ingen rapport fra Bogsalg, ud
over at der er tilstrækkeligt lager.
f) Kontakt – bl.a.: Hvem besvarer mails til ACA Danmark? MM vil gerne afløses på posten.
Hvem tømmer vores postboks? Ingen. WK har nøglen. CB vil gerne overtage mailbesvarelserne (med opbakning fra MM og JMP)
g) Mødekoordinering (landsmøder osv.) – Hvem vil være med i udvalget og stå for ACA’s deltagelse i AA’s landsmøde til september m.m.? CB og JC valgtes til udvalget.
h) Internationalt (WSO/AH samt Europa/MM). AH er trådt tilbage, og MM har overtaget posten som WSO-kontakt. Er blevet „føl” i Outreach Committee og deltager i de månedlige
telekonferencer. Er i forslag som formand for den nyoprettede Europe Committee.
i) Forretningsudvalg; medlemmer af udvalget: JGH/økonomiudvalget, AH/Internationalt udvalg, MM/Nordisk udvalg – bl.a.: Har FU truffet afgørelser, der skal godkendes af SG? AH er
udtrådt af Internationalt udvalg, men fortsætter i FU. Rejseudgifter for speaker til ABC. Kopieringsudgifter. Udgift til opdatering af Oversættelseskomiteens antivirus og backup.
j) ABC-udvalg – kortfattet, jf. pkt. 7 a). Spændende proces, som har varet et lille års tid. Oplevelse af, at ACA er verdensomspændende, og at ACA’ere fra Rusland ligner os. Mailkorrespondancen bør holdes på engelsk og sendes cc: WSO, så de kan se, hvad der foregår.
7) Øvrige punkter (fra forrige SGM og indkommet siden). Diskussionspunkt.
a) Evaluering af ABC i Birkerød. Alle er velkomne med kommentarer, både ros og ris.
JGH: Succes. Dejligt at møde så mange mennesker fra hele verden. God oplevelse. MM: Der
var en enorm kærlighed i lokalet. Folk var åbne og rummelige, og der var en oplevelse af
fællesskab. JC: Fantastisk at være med til. JMP: En talmæssig kæmpe-succes. 63 registrerede deltagere fra 13 nationer. WSO bør tage konsekvensen og afholde flere ABC’er uden for
USA.
b) Stadfæstelse 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 mødet i februar
skal være i Kbh. derefter Fyn (maj), Sjælland (august) og Jylland (november). JMP. Punktet
blev vedtaget.
c) Valg af ny international repræsentant efter AH. MM er foreslået. MM blev valgt.
d) Valg af ny mødelisteansvarlig. Den ene webmaster, JMP, har hidtil vedligeholdt mødelisten,
men stopper med dette pr. 1. juni. Efter denne dato vil mødelisten ikke blive opdateret,
medmindre der melder sig en ny mødelisteansvarlig. CB blev valgt.
e) Forslag om, at den danske Røde Bog fremover indgår i startpakken til nye grupper. JMP.
Forslaget vedtaget.
f) Forslag om, at SG arbejder på at oversætte og udgive alle foldere, som WSO udgiver. AH.
Principbeslutning. Omfatter også den kommende meditationsbog. Oversættelsesarbejdet
kan varetages af Røde Bog-udvalget. Forslaget blev vedtaget.
g) Forslag om, at ACA’s telefonabonnement opsiges, og servicenummeret nedlægges. JGH.
Forslaget vedtaget. Vi husker at slette telefonnummeret fra alle vore tryksager.
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h) Forslag om, at „Servicegruppens arbejde” opdateres efter hvert SGM, når referatet er blevet godkendt (modsat nu, hvor dokumentet kun opdateres én gang om året, nemlig efter
februar-mødet). JMP. Vedtaget.
i) Procedurevejledning for hjemmesiden. Under udarbejdelse ved PM og JMP. Ingen havde
indvendinger imod, at udvalget går videre med det, tværtimod.
j) Jobbeskrivelse for mødelederen (vedhæftes). JMP. Tilføjelse under pkt. 1: Det tilstræbes, at
mødelederen kommer fra den gruppe, som afholder SGM’et. Med denne tilføjelse blev
jobbeskrivelsen vedtaget.
k) Jobbeskrivelse for referenten (vedhæftes). JMP. Vedtaget.
l) Tilføjelse til „Servicegruppens arbejde”: en præcisering af, at SG kun kan træffe beslutninger om forslag, som har været på dagsordenen for et SGM, så at alle ACA-grupper har haft
mulighed for at tage stilling til dem. JMP. Vedtaget.
m) Forslag om at gøre ACA Danmark til en forening, da dette vil forenkle vores forhold til den
bank, hvor vi har servicekontoen. Banker har en procedure for foreninger (med vedtægter,
bestyrelse mv.), men ikke for fællesskaber med flad struktur som vores. Dannelsen af en
ACA-forening skal udelukkende ses som en praktisk foranstaltning og må ikke komme i konflikt med de Tolv Traditioner eller noget andet gældende ACA-princip. JGH.
Det blev nævnt, at forslaget skal beskytte ACA’s pengekasse; som det er nu, kan SKAT gøre
udlæg i ACA’s pengebeholdning, hvis kassereren kommer i gæld, fordi ACA’s konto står i
kassererens navn. Flere andre tolvtrinsfællesskaber har allerede etableret en foreningskonto. WSO er en velgørende forening med en bestyrelse og en formand. Det må stå klart, at
foreningens vedtægter skal underlægges ACA’s principper og traditioner, samt at bestyrelsen og formanden ikke har nogen magt til at træffe beslutninger på ACA’s vegne. Det blev
vedtaget at arbejde videre med tanken med henblik på at fremsætte beslutningsforslag
ved SGM i august.
8) Eventuelt – dette punkt begynder senest 15.35.
Forretningsorden for bogsalget. Næste SGM.
Jobbeskrivelse sekretær. Næste SGM.
Bidrag til WSO. Næste SGM.
Europa-kontor i København. Næste SGM.
Konvent i Riga maj 2014. Kan tidspunktet ændres?
ACA Danmarks postboks. PÅ kontakter WK.
9) Fastsættelse af sted og dato for næste 2 SGM; valg af mødeleder og referent for næste SGM.
Ringsted den 25. august. Adresse: Mellem broerne 12, 4100 Ringsted. Kontakt: PÅ, Ålborg den
24. november? – dette punkt begynder senest 15.45.
10) Kort evalueringsrunde – dette punkt begynder senest 15.50. Godt og konstruktivt møde. Lille
fremmøde. God oplevelse at være mødeleder. Positiv ånd. Godt, at hele dagsordenen blev nået. Tid til kommentarer kunne være bedre. Var spændt på det som ny SGR. Gode beslutninger
og valg til serviceposter og udvalg, som ellers ville være ubesat.
11) Afslutning og Sindsrobøn – dette punkt begynder senest 15.58.
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Jobbeskrivelse for mødelederen ved SGM
Mødelederens opgave er at lede SGM på en sådan måde, at alle punkter bliver behandlet grundigt
og fornuftigt, samtidig med at servicegruppen så vidt muligt når dagsordenen igennem.
1.

Mødelederen skal være SGR eller SU-medlem; man skal have deltaget i 2 SGM, før man kan
være mødeleder.

2.

Mødelederen holder øje med tiden og sikrer, at tidsplanen bliver overholdt. Det er normalt
ikke hensigtsmæssigt at bede deltagerne om at forlænge mødet, da nogle kan have aftaler
om fx hjemtransport.

3.

Mødelederen minder om nødvendigt deltagerne om, at der ikke kan træffes beslutninger
under pkt. 6 (status fra udvalgene). Mødelederen kan om nødvendigt henstille til, at der ikke startes diskussioner under dette punkt, men kun stilles opklarende spørgsmål. Hvis et
statuspunkt resulterer i nye ideer og forslag, kan mødelederen foreslå, at disse tages op i
FU eller sættes på næste SGM-dagsorden. I den forbindelse kan mødelederen evt. bede
forslagsstilleren udarbejde et beslutningsforslag.

4.

Under pkt. 7 bør mødelederen forholde sig neutralt til de indkomne forslag. Mødelederen
læser forslaget og spørger, om forslagsstilleren eller en anden vil give et kortfattet oplæg.
Dernæst spørger mødelederen gruppen, om nogen vil sekundere forslaget. Der kan være
en kort runde med diskussion af forslaget, hvorefter mødelederen opfordrer gruppen til at
vedtage eller forkaste forslaget.

5.

Mødelederens opgave er at støtte gruppen i så vidt muligt at nå til en konsensus om de stillede forslag. Mødelederen kan sige: „Jeg fornemmer, at gruppen støtter forslaget”, eller
„Det forekommer mig, at gruppen ikke kan nå til enighed, så jeg foreslår, at forslaget forkastes, eller at punktet udskydes til næste møde”.

6.

I visse tilfælde kan mødelederen foreslå afstemning. Punkter af stor betydning for fællesskabet bør dog afgøres ved „overvejende enstemmighed”.

7.

Hvis et forslag ikke kan samle overvejende enstemmighed, kan mødelederen foreslå, at
punktet udsættes til næste SGM. Gruppen bør ikke spilde tiden med endeløse diskussioner,
hvor nogle deltagere prøver at overbevise andre om, at de „tager fejl”, og de selv „har ret”.

8.

Mødelederen kan standse diskussioner, der kører i ring. Mødelederen kan evt. henstille til,
at hver deltager kun fremsætter sine synspunkter én gang.

9.

Mødelederen hjælper referenten ved at give denne den fornødne tid til at referere korrekt.

10. Efter hvert punkt beder mødelederen referenten oplæse, hvad der er ført til referat. Skulle
dette give anledning til kommentarer, søger mødelederen gruppens konsensus om ordlyden i referatet.
11. Mødelederen minder om nødvendigt deltagerne om tværsnak-reglerne.
12. Mødelederen kan minde deltagerne om de Tolv Traditioner, specielt Første og Anden Tradition. Mødelederen kan bede gruppens Højere Magt om at være til stede under diskussionen.
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Jobbeskrivelse for referenten ved SGM
Referentens opgave er at nedfælde, hvad der bliver besluttet på SGM, så ACA-fællesskabet kan
følge de vedtagne beslutninger.
1.

Referatet skal blot være et beslutningsreferat. Hvis gruppen ønsker det, kan en diskussion
refereres kortfattet. Pkt. 10 (evaluering) refereres nøjagtigt og kortfattet.

2.

Referatet skal tage udgangspunkt i dagsordenen.

3.

Man kan skrive referatet på computer ved at åbne dagsordenen og indføje beslutningerne
ved hvert punkt – evt. med en anden farve el.lign. (sekretæren eller referenten medbringer
dagsordenen som Word-dokument).

4.

Alternativt kan man skrive referatet på papir, idet man følger dagsordenens punkter og noterer beslutningerne under „Ad 1” osv.

5.

Der kan ikke træffes beslutninger vedrørende sager, som ikke er på dagsordenen.

6.

Efter hvert punkt eller underpunkt skal referenten læse, hvad han eller hun har ført til referat.

7.

Deltagerne i SGM har lov til at begære ændringer i formuleringerne.

8.
9.

Den endelige ordlyd bør være et resultat af gruppesamvittigheden ifølge Anden Tradition.
Enten referent eller referent-suppleant er fra kommunikationsudvalget og tjekker, at referatet er letlæseligt.
10. Referatet sendes ud senest 14 dage efter SGM – evt. af en referat-udsender i samarbejde
med referenten.
11. Referatet udsendes pr. e-mail via postlisten fra mødelisteudvalget. Desuden lægges det i
Servicegruppens arkiv. En anonymiseret udgave af referatet sendes til webmaster, som
lægger det på hjemmesiden.
12. Hvis der er vedtaget punkter, som kræver, at SG’s procedurevejledning skal opdateres, gør
sekretæren dette, når referatet er blevet godkendt på næste SGM.
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