
SGM	  –	  Servicegruppemøde	  -‐	  REFERAT	  
Tid:	  søndag	  den	  30.	  november	  kl.	  13-‐16	  
Sted:	  Kolding	  Frivilligcenter.	  Slotsgade	  22	  –	  6000	  Kolding	  
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	  

Mødeleder:	  LM,	  Ordstyrer:	  ST.	  
3) Kort	  navnerunde	  med	  navn	  og	  gruppetilhørsforhold	  samt	  Nyt	  fra	  ACA-‐grupperne	  (kort).	  

Lars	  –	  Kolding,	  	  
Pia	  -‐	  Tirsdagsgrpuppen	  Vanløse,	  	  
Mike	  –	  Ringsted,	  (observatør)	  
Joan,	  GSR	  –	  Ringsted,	  	  
Hans	  Henrik	  –	  GSR	  -‐	  Torsdagsgruppe,	  (webansvarlig+mødelister)	  Islands	  Brygge,	  København,	  	  
Jesper	  –	  GSR	  –	  Købmagerkirken	  –	  KBH,	  
Steffen	  –	  Mandagsgrp.	  –	  Kolding,	  (observatør)	  
Tina	  –	  GSR	  -‐	  Mandagsgrp.	  –	  Kolding,	  
Torsten	  –	  Ringsted,	  (observatør)	  
Fridtjof	  –	  GSR	  –	  Davidsgrp.,	  KBH,	  
MM	  –	  GSR	  –	  Svendborg,	  og	  som	  repr.	  For	  Danmark	  i	  Intl.Udvalg,	  WSO	  
Else	  Marie	  –	  GSR	  –	  Christinia,	  KBH,	  
Svend	  –	  GSR	  –	  Ålborg,	  
PN	  –	  Litteraturudvalg	  
Dorrit	  –	  Odense	  (observatør)	  	  
Trine	  -‐	  Odense	  (observatør	  

4) Godkendelse	  af	  dagsorden	  og	  tidsplan	  for	  mødet.	  
Jesper	  gør	  opmærksom	  på,	  at	  dagsorden	  ikke	  var	  ude	  i	  rette	  tid,	  og	  punkt	  7	  derfor	  kun	  kan	  
diskuteres,	  men	  ikke	  kan	  besluttes	  noget	  under	  dette	  punkt.	  
Der	  er	  flere	  indlæg	  fra	  forskellige	  medlemmer,	  men	  så	  giver	  vi	  slip	  og	  accepterer	  indsigelsen.	  

5) Godkendelse	  af	  referat	  fra	  sidste	  SGM.	  
Godkendt	  



	  

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

Ingen	  tilstede.	  	  
b) Litteratur	  	  

PN:	  Vi	  har	  udarbejdet	  retningslinier	  for	  vores	  udvalg.	  Disse	  skulle	  have	  været	  fremlagt	  i	  
dag,	  og	  SGM	  skulle	  have	  taget	  stilling	  til	  dem,	  så	  vi	  kan	  komme	  videre	  med	  arbejdet	  i	  
udvalget	  –	  herunder	  en	  eventuel	  igangsøtning	  af	  oversættelse	  af	  Meditationsbogen,	  men	  
da	  Jesper	  har	  gjort	  indsigelse	  mod	  punkt	  7,	  må	  vi	  nok	  endnu	  engang	  udsætte	  dette.	  
Vi	  fremlægger	  retningslinier	  og	  oversættelsesplan	  på	  næste	  SGM.	  

c) Hjemmeside	  	  
Fungerer	  godt	  i	  udvalget	  

d) Mødeliste	  	  
HH:	  Lidt	  problemer	  med	  mails	  og	  opdatering.	  	  
TIL	  GRUPPERNE:	  HUSK	  at	  registrere	  eller	  ajourføre	  én	  gang	  årligt	  på	  den	  internationale	  
webside.	  Husk	  at	  stemmeret	  på	  SGM	  (hvis	  du	  er	  GSR)	  er	  afhængig	  af,	  at	  dit	  møde	  er	  
registreret/opdateret.	  
SE	  MERE	  UNDER:	  SGM	  TIL	  GRUPPERNE	  sidst	  i	  referatet	  

e) Bogsalg	  	  
I	  USA	  er	  der	  ikke	  flere	  trykte	  Røde	  Bøger.	  
Tidl.	  Ansvarlig	  for	  bogsalg	  oplyser,	  at	  der	  er	  ca	  150	  rød	  bog	  i	  danmark.	  
Der	  står	  en	  palle	  med	  litteratur	  i	  en	  garage.	  
NY	  ANSVARLIG	  FOR	  BOGSALG	  ØNSKES	  
Vi	  (SGM)	  er	  glade	  for	  den	  udviste	  interesse	  i	  Bogsalg.	  Interesserede	  i	  serviceposten	  må	  
møde	  op	  på	  næste	  SGM.	  
Vi	  (SGM)	  ønsker	  fremover	  retningslinier	  i	  Bogsalgudvalget	  –	  og	  også	  i	  alle	  andre	  udvalg	  –	  så	  
vi	  kan	  imødegå	  lignende	  problemstillinger,	  hvor	  alt	  bare	  flyder,	  og	  ingen	  ved,	  hvad	  der	  
foregår.	  	  
STATUS	  ER:	  Bogsalg	  er	  ikke-‐eksisterende	  lige	  nu	  

f) Kontaktudvalg	  
STATUS:	  Der	  er	  ingen	  kontakt	  mellem	  medlemmerne	  i	  udvalget	  

g) Mødekoordinering	  (landsmøder	  osv.)	  –	  Hvem	  vil	  være	  med	  i	  udvalget?	  
Tur	  til	  AA	  landsmøde	  i	  Ålborg	  gik	  godt.	  	  
GODT	  GÅET!!!	  

h) Internationalt	  (WSO	  samt	  Europa/MM).	  	  
MM:	  Riga	  rapport	  vedlægges.	  
Kort	  resumé:	  At	  skabe	  kontakt	  til	  alle	  grupper	  i	  Europa.	  
Fragt	  på	  bøger	  er	  dyr,	  så	  at	  få	  trykt	  bøger	  i	  eget	  land,	  kunne	  være	  et	  fremtidigt	  mål.	  
ACA	  har	  nu	  møder	  i	  8	  nye	  lande	  i	  Europe,	  så	  det	  går	  fremad	  med	  at	  få	  budskabet	  ud.	  
Et	  medlem	  på	  SGM	  udtrykker	  ønsket	  om	  en	  APP	  til	  Rød	  Bog	  



	  
i) Forretningsudvalg;	  medlemmer	  af	  udvalget:	  JGH/økonomiudvalget,	  AH/Internationalt	  

udvalg,	  MM/Internationalt	  udvalg	  
MM:	  Vi	  har	  ikke	  haft	  møder	  siden	  sidste	  SGM.	  
Vi	  har	  udsendt	  brev	  til	  de	  to	  grupper,	  der	  var	  klaget	  over.	  	  
MM:	  Jeg	  har	  undersøgt,	  hvad	  de	  gør	  i	  USA	  i	  lignende	  tilfælde	  (klager	  over	  møder).	  De	  gør	  
følgende:	  Skriv	  til	  dem,	  og	  opfordre	  til	  deres	  gruppesamvittighed.	  Virker	  dette	  ikke,	  så	  slet	  
dem	  fra	  mødelisten.	  	  
Og	  HUSK:	  Møder,	  der	  IKKE	  figurerer	  på	  mødeliste,	  har	  ikke	  stemmeret	  via	  deres	  GSR.	  
	  
NOTE	  vedr.	  Bogsalg:	  Vi	  ønsker	  en	  procedure,	  der	  hedder:	  Betal,	  når	  I	  bestiller.	  Bøger	  
fremsendes	  først,	  når	  betaling	  er	  gennemført.	  	  
Kredit	  gives	  ikke.	  Grupper	  må	  indkøbe	  efetr	  deres	  økonom.	  
(note	  fra	  referent:	  Nu	  har	  mange	  mobilpay	  eller	  Swipp,	  så	  bogsalg	  kunne	  have	  et	  
telefonnummer,	  som	  kasserer	  hæfter	  på	  deres	  konto.	  Derved	  kan	  betaling	  gennemføres	  
øjeblikkeligt,	  og	  bøger	  sendes	  med	  det	  samme.	  Såfremt	  kasserer	  har	  et	  tilknyttet	  nummer,	  
kan	  overførsler	  ske	  på	  samme	  måde.	  )	  	  

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

a) Vi	  mangler	  fortsat	  en	  kasserer.	  Har	  vi	  vedtaget	  at	  Jesper	  permanent	  kan	  foretage	  
udbetalinger	  for	  udlæg	  indtil	  kasserer	  findes??	  
Jesper	  er	  ikke	  kasserer,	  men	  har	  sørget	  for	  udbetaling	  i	  særlige	  tilfælde.	  	  
Mike	  og	  Pia	  ønsker	  at	  opstille	  til	  kassererposten.	  De	  er	  dermed	  mødt	  op	  på	  det	  første	  SGM.	  
For	  at	  kunne	  vælges	  kræves	  der	  fremmøde	  på	  to	  SGM	  møder.	  
Pia	  fortæller,	  at	  det	  er	  svært	  atgennemskue	  procedurer	  vedr	  valg.	  	  
	  
Grundet	  Jespers	  indsigelse	  mod	  hele	  Punkt	  7,	  med	  begrundelse	  i,	  at	  dagsorden	  er	  udsendt	  
for	  sent,	  kan	  Pia	  og	  Mike	  desværre	  ikke	  opstille	  i	  dag.	  De	  kan	  opstilles	  til	  valg	  næste	  gang,	  
og	  vælges	  gangen	  efter.	  	  
	  
FORSLAG:	  	  
At	  have	  et	  fast	  punkt	  på	  dagsordenen,	  der	  hedder	  Opstilling	  til/Valg	  af	  Betroede	  Tjenere.	  	  
Derved	  undgår	  vi	  alt	  dette	  sejtrækkeri.	  Betroede	  Tjene,	  der	  vælges,	  og	  så	  pludselig	  ikke	  er	  
valgt	  alligevel.	  Dette	  er	  ikke	  gavnligt	  for	  fællesskabet,	  og	  arbejdet	  for	  fællesskabet	  
(udvalgene).	  
	  
PUNKT	  til	  næste	  Dagsorden:	  Valg	  af	  betroede	  tjenere:	  
Kasserer	  
Formand	  
Sekretær	  
Diverse	  udvalg	  (herunder	  Litteratur,	  Bogsalg	  etc.)	  
Andre	  Betroede	  Tjenere	  
	  
??	  Bliver	  der	  slet	  ikke	  fremlagt	  noget	  vedr	  vores	  økonomi	  i	  ACA	  Danmark.	  
Jo,	  når	  der	  er	  en	  kasserer.	  	  



	  
b) Brev	  til	  grupper	  der	  ikke	  overholder	  traditioner	  og	  principper,	  hvad	  er	  status?	  

Se	  punkt	  6	  i	  	  
c) Grøn	  bog.	  Hvad	  er	  status?	  

Der	  blev	  snakket	  om	  genoptryk	  af	  Grøn	  Bog,	  men	  p.t.	  ved	  vi	  ikke	  mere	  om	  det.	  
d) Bogsalg.	  Hvad	  er	  status?	  	  

Se	  punkt	  6	  c	  
e) Litteraturudvalg:	  Struktur	  og	  retningslinjer	  i	  udvalget	  fremlægges	  til	  godkendelse.	  

Struktur/arbejdsform	  og	  retningslinier	  fremlægges	  til	  godkendelse	  på	  næste	  SGM.	  
Dette	  er	  nu	  et	  punkt	  på	  næste	  Dagsorden	  
PN	  udtrykker	  frustration	  over,	  at	  hun	  ikke	  ved,	  om	  hun	  er	  valgt	  eller	  ej.	  
”Jeg	  ønsker	  tydelighed,	  ellers	  kan	  alt	  vores	  arbejde	  være	  spildt.	  Vores	  arbejde	  handler	  jo	  
om,	  at	  få	  budskabet	  via	  oversat	  litteratur	  ud	  til	  medlemmerne.	  Jeg	  har	  en	  kraftig	  
fornemmelse	  af	  (viden	  om),	  at	  jeg	  møder	  modstand	  og	  bliver	  modarbejdet.	  Dette	  er	  
uforståeligt	  for	  mig,	  for	  den/de	  modarbejdende	  kender	  mig	  overhovedet	  ikke...	  I	  
Litteraturudvalget	  ønsker	  vi	  blot	  at	  arbejde	  for	  fællesskabet,	  at	  få	  udbredt	  budskabet	  og	  
være	  til	  gavn	  for	  vores	  fællesskab.	  Og	  nu	  vil	  vi	  gerne	  kunne	  begynde	  arbejdet,	  i	  stedet	  for	  
at	  skulle	  kæmpe	  med	  egenrådighed,	  styring	  og	  kontrol	  fra	  anden	  side.	  Tak	  for	  mig!!”	  

f) Litteratur	  og	  oversættelse:	  Hvad	  skal	  oversættes	  lige	  nu.	  Udarbejd	  evt.	  en	  liste.	  
PN:	  Ønskes	  Meditationsbogen	  oversat	  først?	  	  
Ja.	  Og	  dette	  kan	  først	  besluttes	  på	  næste	  SGM.	  

g) Økonomi	  i	  udvalget?	  
PN:	  Jeg	  har	  et	  anslået	  budget	  med,	  men	  igen	  igen:	  Dette	  må	  så	  udsættes	  til	  næste	  SGM,	  
grundet	  indsigelsen	  mod	  for	  sent	  udsendt	  Dagsorden.	  	  
Vi	  vil	  IKKE	  lægge	  penge	  ud	  i	  udvalget.	  Det	  skal	  være	  muligt	  for	  ethvert	  medlem	  af	  ACA,	  at	  
lave	  service,	  og	  det	  skal	  ikke	  afhænge	  af	  vores	  personlige	  økonomi.	  	  
Så	  indtil	  vores	  budget	  er	  godkendt,	  og	  vi	  har	  fået	  udbetalt	  penge	  til	  udvalgets	  kasse,	  må	  vi	  
udføre	  det	  arjde	  vik	  kan,	  som	  ikke	  kræver	  udgift.	  	  

	  

	  

8) Eventuelt	  :	  
PIA:	  Ved	  opslag	  på	  hjemmesiden	  om	  ønskede	  Betroede	  Tjene,	  kunne	  jeg	  godt	  ønske,	  at	  der	  
også	  stod	  opført	  en	  kontaktperson.	  	  

9) Fastsættelse	  af	  sted	  og	  dato	  for	  næste	  2	  SGM;	  	  
valg	  af	  mødeleder	  og	  referent	  for	  næste	  SGM.	  	  
NÆSTE	  to	  SGM:	  D.	  22	  februar	  i	  København	  (Neel,	  Købnerkirken)	  	  
D.	  31	  maj	  på	  Fyn	  –	  MM	  forespørger	  vedr	  adresse	  til	  SGM	  på	  Fyn	  
	  

10) Kort	  evalueringsrunde	  	  
Et	  rimeligt	  godt	  møde.	  	  

	  
	  

11) Afslutning	  og	  sindsrobøn	  	  
	  



Bilag:	  Nyt	  fra	  Grupperne	  	  
	  



	  



	  
	  	  



	  



	  



	  



	  



	  



	  



SGM	  til	  grupperne:	  
1) Husk	  at	  registrere/opdatere	  jeres	  møde	  på	  den	  internationale	  

hjemmeside.	  Jeres	  GSR	  har	  kun	  stemmeret	  på	  SGM,	  såfremt	  mødet	  
er	  registreret/opdateret.	  Kontakt	  evt	  HH,	  ansvarlig	  for	  web	  og	  
mødelister,	  hvis	  I	  har	  brug	  for	  hjælp.	  
	  

2) Udfyld	  skemaet	  ”Nyt	  fra	  grupperne”	  sammen	  med	  jeres	  gruppe	  på	  
sidste	  gruppesamvittighedsmøde	  inden	  SGM.	  	  
Skemaet	  findes	  på	  sidste	  side	  i	  referatet.	  
Derved	  sparer	  vi	  tid	  på	  SGM,	  og	  det	  undgåes	  at	  blive	  den	  enkelte	  
GSR´s	  mening,	  men	  derimod	  gruppen,	  der	  taler.	  	  
	  

3) SGM	  mangler	  betroede	  tjenere:	  
Kasserer	  
Sekretær	  
Formand	  
Udvalgsformænd	  i	  bl	  a	  Bogsalg	  
Medlemmer	  til	  diverse	  udvalg	  
	  

4) Fremover	  er	  der	  et	  fast	  punkt	  på	  Dagsordenen,	  der	  hedder:	  
VALG	  af	  /	  Opstilling	  af	  Betroede	  tjenere	  
	  

5) Næste	  SGM	  møde:	  D.	  22	  februar	  i	  København	  (Neel,	  Købnerkirken)	  
	  

6) Hvilken	  litteratur	  ønsker	  din	  gruppe	  oversat	  først?	  
På	  dette	  SGM	  blev	  Meditationsbogen	  foreslået.	  
Hvad	  syntes	  I?	  
	  



FORELØBIG	  dagsorden	  til	  næste	  SGM:	  
Punkter	  på	  denne	  foreløbige	  dagsorden	  er	  hermed	  opslået	  i	  god	  tid.	  
Har	  du	  punkter	  til	  dagsorden,	  så	  kontakt	  en	  i	  forretningsudvalget,	  og	  få	  punktet	  på	  i	  god	  tid.	  Senest	  skal	  det	  være	  på	  14	  dage	  inden	  næste	  SGM.	  
HUSK:	  Punktet	  skal	  ikke	  kun	  meddeles,	  men	  være	  lagt	  ud/udsendt	  14	  dage	  før.	  	  
	  
	  Dagsorden:	  

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

2. Valg	  af	  mødeleder,	  ordstyrer,	  referent,	  suppleant	  til	  referent	  

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

4. Godkendelse	  af	  dagsorden	  og	  tidsplan	  for	  mødet.	  

5. Godkendelse	  af	  referat	  fra	  sidste	  SGM.	  

6. Valg	  af	  Betroede	  Tjenere:	  
Kasserer	  
Sekretær	  
Formand	  
Udvalg	  (bl.a.	  Bogsalg,	  Litteraturudvalg	  osv.)	  

7. Status	  fra	  kasserer/økonomiudvalg	  samt	  de	  øvrige	  SU.	  Statuspunkt.	  
a. Kasserer	  /	  økonomiudvalg.	  	  
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	  
j. Øvrige	  punkter	  (fra	  forrige	  SGM	  og	  indkommet	  siden).	  Diskussionspunkt.	  

8. Beslutnings-‐/diskussionspunkt:	  	  
a. Bogsalg.	  Hvad	  er	  status?	  	  
b. Litteraturudvalg:	  	  

Struktur	  og	  retningslinjer	  i	  udvalget	  fremlægges	  til	  godkendelse.	  
Økonomi:	  Budget	  fremlægges	  
Spørgsmål	  til	  GSR:	  Hvad	  skal	  oversættes	  lige	  nu.	  Udarbejd	  evt.	  en	  liste.	  
Meditationsbogen	  er	  foreslået	  som	  første	  oversættelse.	  	  	  

9. Eventuelt	  :	  
	  	  

10. Fastsættelse	  af	  sted	  og	  dato	  for	  næste	  2	  SGM;	  	  
valg	  af	  mødeleder	  og	  referent	  for	  næste	  SGM.	  	  

	  
11. Kort	  evalueringsrunde	  	  



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?	  
	  
	  
	  
	  
	  
 


