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SGM – Servicegruppemøde 
Tid: søndag den 25. august 2013 kl. 13 – 16. 
Sted: Midtsjællands Aktivitets Center, Mellem Broerne 12, 4100 Ringsted. 

Hvis du er ny i servicegruppen, anbefaler vi, at du før SGM læser dokumentet „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) 

Referat: 

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

2) Mødeleder: JGH; ordstyrer JC; referent JMP; suppleant til referent: FU (Husk, at referatet skal 

ud senest 14 dage efter SGM, altså 8. september).  

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

JGH, Sct. Pauls mandag: 10-25 fremmødte, heraf 0-3 nye. Generelt god stemning, megen 
hjælpsomhed. Alle serviceposter besat.  

MB, Christianskirken torsdag: 10-30 fremmødte, heraf 1-3 nye. Går godt, men der mangler ofte 
folk til at tage nøglen eller andre poster. Ren møntansvarlig mangler – der er en kasserer 
og en litteraturansvarlig. God ånd; vi går tit på café efter mødet. 

MR, Ålborg onsdag: 5-15 fremmødte pr. gang, heraf 0-1 nykommer. Generelt godt. Gruppen 
„lider” en smule under manglende serviceposter og fremmøde til forretningsmødet. 

AH, Søborg torsdag: 5-10 fremmødte pr. gang, heraf 0-1 nykommer. Alle serviceposter er be-
sat, gruppen kører godt, alle hjælper til. Vi bruger spørgsmål fra Gule Hæfte som emner. 

JC, Ringsted mandag: 10-15 fremmødte pr. gang, heraf 0-1 nykommer (i alt er ca. 30 personer 
tilknyttet gruppen). God stemning. Vi starter en trinworkshop 3/9. 

IL, Roskilde torsdag: 6-8 medl., nykommer ca. hver anden måned. Serviceposter besat, vælges 
månedligt ved, at der går et hæfte rundt. Mangler erfarne til at speake.  

MM, Svendborg fredag, (samt internationalt udvalg, WSO): Ml. 6 og 22 fremmødte pr. gang, 
heraf 0-2 nye. God helbredelse, rigtig gode til at overholde gruppesamvittigheden. Alle ser-
viceposter besat. Cafébesøg en gang om måneden, det styrker sammenholdet. 

BCS, Taksigelseskirken lørdag: Der kommer 15-25 hver gang og tit nykommere. Der er megen 
helbredelse. 

AK, Odense søndag: Ca. 12-13, 2 nye pr. måned. Stabilt fremmøde, nykommere glade for mod-
tagelsen i gruppen. Solgt 32 danske røde bøger i de to grupper. Ros til hjemmesiden, mø-
delisteansvarlige og oversætterne af Den røde bog. 

Odense onsdag (AK): Som søndagsgruppen, men der mangler SGR og kasserer. 
PÅ, ACA’s postboks.  
JMP, hjemmesideudvalg, fungerende sekretær for SG. 
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4) Godkendelse af dagsorden og tidsplan for mødet – inkl. 2 pauser. Dagsorden godkendt. 

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

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

a) Kasserer / økonomiudvalg. JGH. Kassebeholdning ca. 50.000, kontoudtog kan fås ved at 
sende en mail til oekonomi@aca.danmark.dk. 

b) Litteratur – bl.a.: Hvilke foldere arbejder LU på at oversætte? 3 trefløjede foldere: „25 
spørgsmål”, „ACA-sponsorskab” samt „Workshop om ACA-sponsorskab”; originalerne er 
lavet i Publisher. De to første er færdiglayoutet, den tredje er oversat, men ikke layoutet. 
WSO vil tage stilling til godkendelsesproceduren og overveje, om vi selv kan trykke dem. 
Foreløbig må vi udgive dem med angivelse af, af de ikke er godkendte endnu (JMP). 

c) Hjemmeside – bl.a.: Hvordan er status på den nye hjemmeside? AK: Ros til hjemmesiden 
fra Odensegruppen. MM: Det nævnes i gruppen, at man kan søge flere informationer på 
hjemmesiden. IL: Unge hjælper ældre med at finde rundt på hjemmesiden. JMP: Hjemme-
siden er for nylig blevet forenklet af hensyn til nykommere.  

d) Mødeliste – bl.a.: ny mødelisteansvarlig søges. 

e) Bogsalg – bl.a.: Hvordan går salget af Den Røde Bog? Der er ca. 5-600 bøger på lager. 

f) Kontakt – bl.a.: Hvem besvarer mails til ACA Danmark? JGH træder til. 

g) Mødekoordinering (landsmøder osv.) – Hvem vil være med i udvalget og stå for ACA’s del-

tagelse i AA’s landsmøde til september m.m.? JC: Stevnstræffet. Vi fik solgt 20 røde bøger 
og 10 gule hæfter. Mange AA’ere opdagede, at de også er voksne børn. 

h) Internationalt (WSO samt Europa/MM). Bl.a.: Er der taget kontakt til ACA i Letland ang. da-

toer for det internationale træf, som de har placeret tæt op ad ABC i Chicago? MM: Delta-
ger i telefonmøder som repræsentant. Arbejder med at opbygge kontakten til de øvrige 
europæiske ACA-fællesskaber, men responsen er langsom. Vi vil gerne oprette en informa-
tionstjeneste på hjemmesiden om WSO og hvad der foregår i de andre ACA-fællesskaber. 
Vi vil meget gerne have flere medlemmer i det internationale udvalg.  

i) Forretningsudvalg; medlemmer af udvalget: JGH/økonomiudvalget, AH/Internationalt ud-
valg, MM/Internationalt udvalg – bl.a.: Har FU truffet afgørelser, der skal godkendes af SG? 
Nej. Der har været henvendelser, som FU har debatteret, bl.a. om retningslinjer for brug af 
e-cigaretter, men FU har ikke myndighed til at træffe beslutninger på fællesskabets vegne i 
den slags sager (Fjerde Tradition). 

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

a) 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 kon-
flikt med de Tolv Traditioner eller noget andet gældende ACA-princip. JGH. 
Forslaget vedtaget. Det er kontoen, der skal være en foreningskonto – ikke fællesskabet. 

b) Forslag om, at SG arbejder på at få WSO’s kommende Europa-kontor til København. Efter 

det vellykkede ABC i Birkerød synes det oplagt at foreslå, at det kommende Europa-kontor 

placeres i København. Forslaget går ud på, at vi arbejder på at søge enighed blandt Nor-

dens ACA-fællesskaber og derefter de europæiske. Hvis det lykkes, kan vi derefter forelægge 

forslaget ved ABC. /JMP Forslaget vedtaget.  
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c) Forretningsorden for bogsalget. Følgende afsnit foreslås tilføjet til forretningsordenen: „In-

den hvert SGM aflægger bogsalget rapport til SG om, hvordan salget af bøger og hæfter er 

gået i det forgangne kvartal, herunder information om lagerbeholdning og eventuelle gen-

optryk.” /JMP, AH.  
Forslaget vedtaget. JMP laver et oplæg til færdig forretningsorden, som sættes på dagsor-
denen for næste SGM. 

d) Forslag om, at man skal have deltaget i 2 SGM i løbet af ½ år for at kunne blive SU-medlem 
(dvs. 2 ud af 3 på hinanden følgende SGM). Dette forslag tager sigte på at sikre, at SU-

medlemmer har et minimum af erfaring med service. /JMP  
Forslaget vedtaget. 

e) Den røde bog som e-bog. På SGM i november blev det vedtaget at søge WSO’s godkendelse 

til at udgive den danske Røde Bog som e-bog. Nu er den amerikanske udgave udkommet 

som e-bog, og den danske foreligger trykt. Hvem vil gå videre med sagen? /JMP  
Mikko vil gerne tage sig af den tekniske side af sagen. Internationalt udvalg tager kontakt til 
WSO. 

f) Forslag om at oprette en underkonto til at holde maratondag og lignende arrangementer. 
Som startkapital anvendes overskuddet fra maratondagen i Vanløse 24. august. /JMP 
Det blev vedtaget at tilbyde at yde tilskud/underskudsgaranti til afholdelse af maratondage 
på op til kr. 2.000, mod at syvendetraditionsbidragene indbetales til ACA’s servicekonto. 
Det tilføjes til manualen for maratondage, at man kan søge SG om tilskud, når man vil af-
holde maratondage. Bilag for udgifterne skal fremsendes i kopi til oekonomi@. 

g) ACA Danmarks årlige bidrag til WSO. Det årlige bidrag er pt. på kr. 1.000. Det foreslås at 

sætte bidraget op. /JMP 
Forslaget vedtaget. FU udarbejder et konkret forslag. 

h) ACA Danmarks postboks, hvad skal der ske med den? Fungerer den? Modtager ACA Dan-
mark papirpost i nævneværdigt omfang? /JMP, AH Peter tømmer postkassen. Det foreslås 
at nedlægge postboksen. Ingen kunne huske, om dette allerede er besluttet, hvis ikke, sæt-
tes det på dagsordenen for næste SGM. 

i) WSO’s foldere: „25 spørgsmål” og „Sponsorskab” forelægges til godkendelse. Forslag om, 
at „ACA – er det noget for dig?” udgår og erstattes af „25 spørgsmål”. /JMP, AH Vedtaget. 

j) Jobbeskrivelse sekretær – se bilag 2. /JMP Vedtaget. 

k) JMP tilbyder at tiltræde officielt som SG’s sekretær. JMP blev valgt. 

l) Jobbeskrivelse mødelisteansvarlig. Der eksisterer en procedurevejledning for, hvordan man 

vedligeholder mødelisten. Det foreslås at revidere den, når der er fundet en mødelistean-

svarlig /JMP Vedtaget. 

m) Procedurevejledning/manual for hjemmesiden – hvis vi bliver færdige med den /JMP  

Den er ikke færdig. 

n) JGH tilbyder at indtræde i kontaktudvalget; han ønsker samtidig at stoppe som kasserer / 

JGH JGH begynder straks at deltage i mailbesvarelserne i kontaktudvalget. FU sørger for at 
melde ud, hvilke serviceposter der er ledige. 

8) Eventuelt – dette punkt begynder senest 15.35. 

Forslag om gruppe for børn af ACA’ere/BCS. Næste SGM. 

Forslag om at udsende Røde Bog som lydbog/MM. Næste SGM. 
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Forslag om at genoptrykke den grønne bog/AK. MM: Licensen skal fornys. 

Forslag om T-shirts med ACA-logo/JC. MM: Jeg vil søge WSO’s godkendelse. 

Facebook-gruppe/MR. Ålborg-gruppen har sin egen facebookgruppe, som gruppens medlem-
mer kan blive medlem af. 

Vi savner en vejledning på hjemmesiden i, hvordan man bliver medlem af SG’s Yahoo-gruppe 
aca-sg-dk/IL. 

9) Fastsættelse af sted og dato for næste 2 SGM; valg af mødeleder og referent for næste SGM. 
Ålborg den 24. november. Adresse: Café VæXt, Poul Paghs Gade 6A, 1. sal, 9000 Ålborg. Kø-
benhavn den 23. februar 2014. – dette punkt begynder senest 15.45. 

10) Kort evalueringsrunde – dette punkt begynder senest 15.50. 

Ros til arrangørerne for traktementet. Ros til mødelederen. God oplevelse for de nye og næ-
sten-nye. God stemning. Godt, at vi nåede alle punkterne. Superdejligt møde. Behageligt at 
være her. Lidt svært at finde. Godt, at arrangøren stod ude ved vejen og tog imod. 

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

 

Bilag: 

1. Nyt fra grupperne 

2. Jobbeskrivelse for SG’s sekretær 

3. Mødeliste: www.aca-danmark.dk/moedeliste 

4. Regnskab (fremlægges på mødet) 

 
  

 


