
SGM – Servicegruppemøde 
Tid: søndag den 24. november 2013 kl. 13 – 16. 
Sted: Café VæXt, Poul Paghs Gade 6A, 1. sal, 9000 Ålborg. 
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 8. december).  

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. Bl.a.: Er der oprettet en foreningskonto? 

b) Litteratur – bl.a.: Foldere samt udgivelse af den Røde Bog som e-bog. 

c) Hjemmeside – bl.a.: Evaluering af den nye hjemmeside. 

d) Mødeliste – Ny mødelisteansvarlig søges stadig. 

e) Bogsalg – bl.a.: Hvordan går salget af Den Røde Bog? 

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

g) Mødekoordinering (landsmøder osv.) – Hvem vil være med i udvalget? 

h) Internationalt (WSO samt Europa/MM). Bl.a.: Er der taget initiativer i retning af at få 

WSO’s Europa til København? Er der taget kontakt til ACA WSO ang. den røde bog som e-

bog? Er WSO blevet spurgt, om vi må trykke T-shirts med ACA-logo? 

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? 

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

a) Ny kasserer (fra sidst). 

b) Ny mødelisteansvarlig (fra sidst). 

c) Forretningsorden for bogsalget (Se bilag B) (fra sidst). 

d) Nedlæggelse af ACA’s postboks (fra sidst). 



e) Trefløjede foldere: „25 spørgsmål”, „Sponsorskab” og „Seminar om sponsorskab” forelæg-
ges til godkendelse. (fra sidst)/Jesper MP. 

f) ACA Danmarks årlige bidrag til WSO (fra sidst). Det årlige bidrag er pt. på kr. 1.000. FU fo-

reslår et årligt bidrag på kr. 5.000. 

g) Forslag om at starte en gruppe for børn af ACA’ere/Brita CS. 

Jeg vil starte en børnegruppe for ACA’eres børn, og spørger derfor om vi kan blive oprettet som 
gruppe under ACA. 
Uddybelse: Det vil være en gruppe for børn uden forældre; der vil være udgangspunkt i Løsningen 
dvs. børnene skal have nogle voksne, der indkøber til f.eks. pandekagebagning. Mødet vil tilrette-
lægges så børnene får forældreomsorg og kan finde et fællesskab med andre børn. Børnene be-
stemmer selv, hvad mødet skal indeholde og det vil være 1 gang om ugen 2½ time. 

h) Forslag om at genoptrykke den grønne bog/Agnete K. 

i) Forslag om T-shirts med ACA-logo/Joan C . 

j) Oprettelse af en national sponsorliste, hvor interesserede sponsorer kan skrive sig på. En li-
ste, medlemmer af ACA kan gøre brug af, hvis de mangler en sponsor/Lisa H, Ida L. 

k) Gratis informationsfolder om ACA/Ida L. 

l) Procedurevejledning/manual for hjemmesiden (fra sidst). 

8) Eventuelt – dette punkt begynder senest 15.35. 

9) Fastsættelse af sted og dato for næste 2 SGM; valg af mødeleder og referent for næste SGM. 
Kbh. den 23. februar 2014? Odense den 25. maj 2014? – 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. Forslag om sponsorliste fra Lisa H 

B. Forslag til forretningsorden for ACA’s bogsalg 

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

D. Regnskab (fremlægges på mødet) 



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? 

 
 
 
 
 

  



Bilag A 

 

Kære ACA 

Jeg vil gerne stille et forslag: 

• Oprettelse af en national sponsorliste, hvor interesserede sponsorer kan skrive sig på. En liste 
medlemmer af ACA kan gøre brug af, hvis de mangler en sponsor. 

En sponsorliste kan være helt neutral og blot bestå af navn og email, eventuelt en email der er 
relateret til ACA. Hvis det var mig kunne den se sådan ud: lisa@aca.dk eller noget lignede, for at 
bevare en anonymitet. Den kan også være mere detaljeret, hvor den enkelte sponsor skriver lidt 
om sig selv, mulighederne er mange, for mig er det blot vigtigt at der er en liste, så os der ikke har 
en sponsor i nabolaget og ikke har mulighed for at tage fra by til by, også kan få en sponsor. 

Lad mig motivere mit forslag. 

Jeg startede i sommer i Roskilde-gruppen og er i og for sig glad for at gå til møderne, men jeg 
mangler noget, og som litteraturen foreslår, så er det en god ide at få en sponsor relativt hurtigt 
og ikke blot gå til møder år ud og år ind. Det er, står der i bøgerne, i samarbejdet med en sponsor, 
at der virkelig sker en stor personlig udvikling og healing. 

Jeg har derfor forhørt mig om hvordan man får en sponsor og er blevet fortalt, at det handler om 
at gå til møder, se om der er en der har taget de 12 trin som man har en god fornemmelse af, og 
så spørge vedkommende. Er der ikke en i ens egen gruppe, er det en god ide at tage til møder i 
andre byer, for at se om det er muligt at finde en sponsor dér. 

Umiddelbart lyder der som en rigtig god løsning, den er desværre bare ikke mulig for alle. For ek-
sempel er det ikke muligt for mig. Jeg er alene, helt alene, med to små børn. Ingen far, bedstefor-
ældre eller onkler og mostre til at tage over og passe børn. Jeg har ikke råd til at betale barnepige i 
de timer det tager at tage til forskellige byer, for at se om jeg kan finde en sponsor. 

Jeg kontaktede hovedkontoret, for at hører om der findes en liste over ACA'er der gerne vi være 
sponsorer. Rigtig meget af kontakten kan jo foregå over skype, ganske gratis, så geografi er ikke en 
hindring set fra mit perspektiv. 

Desværre findes der ikke en sådan liste, derfor kan det blive svært for nogle af os at få en sponsor 
eller der kan, imod alle gode råd fra de super erfarne amerikaner, gå virkelig lang tid, før en spon-
sor relation bliver muligt. Det syntes jeg er rigtig ærgerligt og derfor foreslår jeg, at der bliver op-
rettet en national liste som interesserede kan skrive sig på. 

Jeg har hørt opponering, så som, du skal vente til din højere magt giver dig en sponsor. Men jeg 
tror ikke på, at healing kommer ved at jeg sidder på min hænder og venter til en sponsor materia-
lisere sig for mig. Jeg skal selv ud og gøre et stykke benarbejde og det vil jeg rigtig gerne, så længe 
det er økonomisk og logistisk muligt. 

En sponsorliste, hvorfra jeg kan tage kontakt til forskellig mulige interesserede sponsorer, vil være 
en stor hjælp. Jeg håber I får et godt og konstruktivt møde. 

Mange hilsner, 

Lisa H 



Bilag B 

  

Forretningsorden for ACA’s bogsalg: 

 
1. Den bogsalgsansvarlige bestiller, opbevarer og distribuerer ACA-litteratur (dvs. det lilla hæf-

te, den røde bog, det gule hæfte, diverse hæfter, foldere og mønter mv.). 

2. Bøger, hæfter og mønter bestilles af gruppens litteraturansvarlige på ACA’s hjemmeside via 

linket bogsalg@aca-danmark.dk. 

3. Den bogsalgsansvarlige besvarer bestillingen via e-mail. 

4. Litteraturen og fakturaen distribueres pr. post (porto inkluderet i bogprisen)1 

eller 

den litteraturansvarlige fra grupperne afhenter litteraturen og fakturaen hos den bogsalgsan-

svarlige efter aftale. 

5. Modtageren indbetaler til ACA’s bogsalgskonto (Nordea, reg. nr. 2348, konto nr. 

7562570513), og der henvises på indbetalingen til gruppens sted og tidspunkt. 

6. I forbindelse med 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 even-

tuelle genoptryk. 

 

 

 

                                                 
1 Litteratur distribueres ifølge aftale til:  

• ACA-grupper i Danmark, Færøerne og Grønland 

• DCAA (Dansk Center vedr. Alkoholisme og andre Afhængighedssygdomme) 

• Behandlingssteder  

 


