
SMG Referat 25-05-2014

SGM – Servicegruppemøde 
Tid:  Odense søndag den 25. maj 2014 kl. 13 – 16. 

Sted: 

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:  AK fra Odense,  referent:  J , suppleant til referent: HH

3) Kort navnerunde, samt nyt fra grupperne – alle grupper kører efter 
forskrifter/retningslinjer og lader til at være gode og solide.

4) Godkendelse af dagsorden og tidsplan for mødet – godkendt 

5) Godkendelse af referat fra sidste SGM – vedtaget med enkelte 
rettelser.

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

        a) kasserer – vi mangler stadig en kasserer, kassebeholdning d.d. 115.035 
kr. 

b)litteraturudvalg – ingen information

c) + d) hjemmeside; HH overtager som Webmaster og Mødelisten, som har 
været lidt nede at ligge pga. J ikke har haft det fornødne overskud til at 
opdatere. 

e) bogsalg  - ingen fremmødte 

f) kontakt – MB informerede omkring arbejde med kontakt 

g) mødekoordinering – J og P deltager i Stevnstræf i  weekenden 13.-15./ 6 
2014 og vil også deltage i AA landsmøde i uge 38. 
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h) internationalt , WSO og  Europa-  MB fortalte om Outreach  H&I og 
regler for intergroup-opstart. Konvent i Riga i sept 14. 

j) forretningsudvalg – JGH og MM – FU har ikke truffet nogle afgørelser, 
som skulle behandles på SGM.

7)  øvrige punkter.

a) vi mangler stadig en kasserer.

b) udgifter til rød bog (20.000 kr) vedtaget

c) diætpenge ved rejser  vedtaget (100/200 kr. pr døgn)

d) transport udgifter – enten billigste off. Transport eller 2,10 kr/km 

e) diskussion omkring procedure ved møder der ikke overholder 
traditioner/koncepter.  Mødet vedtog at MM skriver et brev omkring dette. 
Brevet godkendes af FU og WSO inden afsendelse.

f) grøn bog – H fra bogsalg har kontakt til indehaver af rettighederne, og 
beløbet menes at være ca 6500 kr. for at få den udgivet igen 

g) landsmøde…. Ja vi har økonomi  - retningslinierne skal dog nedskrives 
for kørsel, diæt og lign.

h) HH er valgt som ny Webmaster.

Punkt 7

i) Vi sætter antallet på de brochurer vi udsender gratis med 
andet materiale til 50 stk.

ii) Opslag på hjemmeside vedr. oversættelsesudvalg og H&I   (R 
og P )- kontaktmail på pippi@pc.dk

iii) Udgift  på 1500 kr. til t-shirts godkendt ( joan)  mørkerøde med 
guldtryk( som bogen) .

Punkt  8   evt 

J (vejle) spurgte ind til hvordan man starter H&I – der findes bl.a. en pulje fra WSO med 
bogpakke og infopakke til det aktuelle sted.

Punkt 9

Næste møde… foregår i Roskilde den 31. august  kl. 13-16  (alternativt i  Ringsted)AK 
laver indkaldelse.

Punkt 10 
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Kort evalueringsrunde – der var bred enighed om det havde været et dejligt møde 
med mange gode diskutioner
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