SGM – Servicegruppemøde
Tid: søndag den 31. August 13-16
Sted: Mellem Broerne 12, 4100 Ringsted ( 10 min fra stationen).
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).
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.: Ønskes til referat, at JGH og BC har fuldmagt til/over
ACA´s konto og ingen Andre
b) Litteratur
c) Hjemmeside
d) Mødeliste
e) Bogsalg
f) Kontaktudvalg
g) Mødekoordinering (landsmøder osv.) – Hvem vil være med i udvalget?
h) Internationalt (WSO samt Europa/MM).
i) Forretningsudvalg; medlemmer af udvalget: JGH/økonomiudvalget, AH/Internationalt
udvalg, 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. Vedtagelse af Oversættelsesudvalget og H/I Udvalget.(hospitals og institutionsudvalget.)
B. Mangler stadig kasser i ACA.
C. Transportudgift enten billigste off. Transport eller 2,10 kr/km.
D. Brev til FU eller WHO om procedure vedr. grupper der ikke overholder traditionerne.

E. Beslutning om evt. optrykning af Grøn Bog.
F. Lørdagsgruppen i Købnerkirken fremsender hermed følgende forslag til behandling på
kommende SGM-møde i Ringsted:
1.Det foreslås, at dokumentet „Servicegruppens arbejde” medbringes ved alle
servicegruppemøder, så mødelederen i påkommende tilfælde kan slå efter og få oplyst, hvad SG
har
besluttet
om
et
aktuelt
emne
eller
punkt.
Se
www.acadanmark.dk/servicegruppen/servicegruppens-arbejde
Samt at det jf s. 3 i procedurevejledningen opdateres efter mødet af referenten.
Dokumentet „Servicegruppens arbejde” er servicegruppens procedurevejledning, som danner
grundlaget for arbejdet i servicegruppen. Dokumentet er baseret på beslutninger, som SG har
truffet i årenes løb. Erfaringer fra bl.a. 2011 viser, at servicegruppen ikke kan arbejde effektivt,
hvis „Servicegruppens arbejde” ikke bruges i praksis.
2. Det foreslås at gøre en forøget indsats for at få SG's medlemmer til at bruge Yahoo-gruppen
aca-sg-dk - f.eks. ved at opfordre alle SG-medlemmer til at melde sig ind i gruppen.
Yahoo-gruppen rummer bl.a. servicegruppens arkiv, hvor alle relevante dokumenter ligger og
skal lægges – deriblandt „Servicegruppens arbejde”. Desuden er det et forum, hvor hvert SGmedlem kan kommunikere med de andre. For at blive medlem skal man blot følge vejledningen på
ACA’s hjemmeside. www.aca-danmark.dk/servicegruppen/vejledning-til-yahoo-gruppen
3. Ang. valg til serviceudvalg o.lign: Det foreslås, at man ikke kan opstille eller stemme på
medlemmer, som enten er ens sponsor eller sponsee.
Sammenblanding af personlige interesser med fællesskabets interesser er uheldig. Beundring
for éns sponsor eller medafhængighed på éns sponsee kan føre til uhensigtsmæssige
beslutninger.
4. Det foreslås, at skemaet "nyt fra grupperne" lægges mere tilgængeligt på hjemmesiden. F.eks.
som særskilt dokument under "servicegruppen".
Der er mange ting der skal være styr på i forbindelse med at opstarte nyt møde. Det vil lette
nye møder i at melde tilbage til Servicegruppen, med relevante informationer, hvis skemaet
hertil er mere tilgængeligt. Pt er det svært at finde skemaet, da det ikke er oplagt, hvor man
skal lede.

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. .
Odense den 25. Maj 2014? Sjælland den 31. Aug. 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. Nyt fra Grupperne
B. Årsregnskab 2013

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?

