SGM Referat

24-11-2013

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 kigger på „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: MR; ordstyrer: JC; referent: JMP; suppleant til referent: PÅ (Husk, at referatet skal
ud senest 14 dage efter SGM, altså senest 8. december).
3) Kort navnerunde med navn og gruppetilhørsforhold samt Nyt fra ACA-grupperne (kort).
MR, Ålborg-gruppen: 10-15 pr. gang, heraf 0-3 nye; det går generelt godt i gruppen; ingen serviceposter er ubesatte.
JC, Ringsted-gruppen: 10-15 pr. gang, heraf ca. 1 ny; workshop startet september 2013 (10 deltagere); ny ACA-gruppe startet i Strøby, første mandag i hver måned (4-5 deltagere); punkter til SGM: a) Stevnstræf 2. weekend i juni 2014, b) må man tage børn med til møde?
JMP, sekretær
PÅ, Ringsted, gæst
SK, Ålborg, gæst
4) Godkendelse af dagsorden og tidsplan for mødet – inkl. 2 pauser.
5) Godkendelse af referat fra sidste SGM. Kommentar til sidste referat: Beslutningen om at arbejde for, at WSO’s Europakontor placeres i København, er en principbeslutning. Den skal kun
gennemføres, hvis vi har ressourcer til det.
6) Status fra kasserer/økonomiudvalg samt de øvrige SU. Statuspunkt.
a) Kasserer / økonomiudvalg. Bl.a.: Er der oprettet en foreningskonto? Kassereren ønsker at
træde tilbage. Kassebeholdningen er kr. 77.500. Der er foretaget undersøgelser ang. foreningskontoen, men ikke handlet på det endnu. Forskellige banker har forskellige regler, og
det vil være formålstjenligt at undersøge feltet yderligere.
b) Litteratur – bl.a.: Foldere samt udgivelse af den Røde Bog som e-bog To ud af de tre foldere
er klar til tryk.
c) Hjemmeside – bl.a.: Evaluering af den nye hjemmeside MR: Kan vi lave statistik på hits? PÅ:
God og overskuelig hjemmeside.
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d)
e)
f)
g)
h)

Mødeliste – Ny mødelisteansvarlig søges stadig Midlertidigt udvalg: JMP og JC.
Bogsalg – bl.a.: Hvordan går salget af Den Røde Bog? JMP indhenter de seneste cirkatal.
Kontakt – bl.a.: Hvem besvarer mails til ACA Danmark? JGH og AH.
Mødekoordinering (landsmøder osv.) – Hvem vil være med i udvalget? JC, PÅ.
Internationalt (WSO samt Europa/MM). Bl.a.: Er der taget initiativer i retning af at få
WSO’s Europakontor 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?
Europakontor-udvalg: MM, JMP. Udvalget søger flere medlemmer.
JC har fået oplyst, at WSO godkender T-shirts til at give til ACA’s servicefolk, men ikke til
salg.
i) Forretningsudvalg; medlemmer af udvalget: JGH/økonomiudvalget, AH/Internationalt udvalg, MM/Internationalt udvalg – bl.a.: Har FU truffet afgørelser, der skal godkendes af SG?
Henvendelse fra en universitetsstuderende, som var i gang med en afhandling om voksne
børn af alkoholikere. FU diskuterede sagen og afviste at hjælpe hende med henvisning til
traditionerne.
SG diskuterede spørgsmålet og foreslog at rette henvendelse til personen med tilbud om at
bringe hendes oplysninger på hjemmesiden, idet vi henviser til traditionerne og udsagnet
om, at „ingen taler for ACA som helhed”.

7) Øvrige punkter (fra forrige SGM og indkommet siden). Diskussionspunkt.
a) Ny kasserer (fra sidst) JMP lægger en nyhed på hjemmesiden om, at vi søger en kasserer.
b) Ny mødelisteansvarlig (fra sidst) JC og JMP samarbejder, indtil ny mødelisteansvarlig er
fundet.
c) Forretningsorden for bogsalget (Se bilag B) (fra sidst) Forslaget (bilag B) blev vedtaget.
d) Nedlæggelse af ACA’s postboks (fra sidst) Det blev vedtaget at nedlægge postboksen.
e) Trefløjede foldere: „25 spørgsmål”, „Sponsorskab” og „Seminar om sponsorskab” forelægges til godkendelse (fra sidst)/JMP De to første er klar og bliver sendt til Bogsalg.
f) ACA Danmarks årlige bidrag til WSO (fra sidst). Det årlige bidrag er pt. på kr. 1.000. FU foreslår et årligt bidrag på kr. 5.000. Vedtaget.
g) Forslag om at starte en gruppe for børn af ACA’ere/BCS Forslaget er trukket tilbage.
h) Forslag om at genoptrykke den grønne bog/AK AD fra søndagsgruppen i Odense er i gang
med at undersøge sagen.
i) Forslag om T-shirts med ACA-logo/JC JC får lavet nogle forskellige prøvetryk, som kan forelægges på næste SGM.
j) 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/LH, IL (bilag A)
Der var en længere diskussion blandt deltagerne. Udfaldet blev, at forslaget blev forkastet,
bl.a. med den begrundelse, at den direkte personlige kontakt er vigtig, når et godt sponsor/sponsee-forhold skal grundlægges. Det blev også nævnt, at sponsorvalg ikke må blive
et tag-selv-bord, men bør styres af nykommerens motivation og ønsker. Endelig mente
nogle, at det ikke altid er de bedst egnede sponsorer, som først stiller sig til rådighed. Vi
har i tidens løb set nogle uheldige eksempler herpå.
k) Gratis informationsfolder om ACA/IL Det blev vedtaget at bede Bogsalg medsende 10 folwww.aca-danmark.dk
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dere med hver bog- eller møntforsendelse uden beregning. Er der bestilt foldere, sendes
10 eksemplarer ud over dem, der er bestilt. Der begyndes med restoplaget af „ACA – er det
noget for dig?” og fortsættes med „25 spørgsmål”, når restoplaget er udsolgt. Da ACAtelefonen og postboksen er nedlagt, foreslås det, at gruppen sætter en selvklæbende label
over telefonnummeret/postadressen med oplysning om gruppens mødetid og adresse.
l) Procedurevejledning/manual for hjemmesiden (fra sidst) Er på vej.
8) Eventuelt – dette punkt begynder senest 15.35.
a) Forslag: ACA’ere, som inden for ACA’s fastlagte rammer spreder budskabet på skoler, institutioner, hospitaler mv., bør have udgifterne betalt af SG. /JC, Ringsted
b) Drøftelse af, om man bør tage børn med til ACA-møde, hvis man ikke kan få sit barn passet.
Hver gruppe er selvstyrende. JC, Ringsted
c) Stevnstræf (NB! 2. weekend i juni – plejer at være 1. weekend i juni); emner for de 3 ACAmøder: 1) „Hvorfor kommer vi til ACA?” 2) „Jeg er værd at elske”; 3) „Hvor svært kan det
være? Parforhold!”
d) Den Røde Bog som lydbog?
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.
JC: Ærgerligt, at vi var så få, men godt møde, god stemning.
SK: Spændende at være med på en lytter; at høre, hvad man snakker om ved SG’s møder.
MR: Supergodt, afslappet, god stemning, vi har nået det hele i ro og mag.
PÅ: Tak, fordi jeg måtte komme helt herop til Ålborg, så jeg ved selvsyn kan konstatere, at jeg
ikke er alene; rart at være færdig før tid.
JMP: God konstruktiv atmosfære.
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
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