
Referat for SGM Feb 2014 !
SGM – Servicegruppemøde 

Tid: søndag den 23. Februar. 2014 kl. 13 – 16. 
Sted: Sankt Paul Kirken Gernergade 33 1319 København K 
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 Bu-
siness Conference (Den årlige forretningskonference)!

!
2. Valg af mødeleder, ordstyrer, referent, suppleant til referent (Husk, at referatet 
skal ud senest 14 dage efter SGM). Joan Ordstyrer, Majbrit referent !
3. Kort navnerunde med navn og gruppetilhørsforhold samt Nyt fra ACA-grupperne 
(kort). Tilstede på mødet. 
Henrik; Bogsalg 
Joan; Ringstedgruppen/ (Strøby meget lille møde, Rød bog) 
10 - 15, 4 nykommere, god stemning, alle poster besat. Workshop i 9 trin 
Martin; Odense Onsdagsmøde 6 -14, workshop 24stk. Menig medlem. Lyst til service. 
Majbrit: Svendborggruppen fredag 15 - 25, 2-4 nykommere, god stemning, alle poster be-
sat 
Anja: Søborggruppen 0-2 nykommere pr måned, rigtig god stemning, rolig, alle poster be-
sat. Kontaktudvalget, 
Hans Henrik; BCT Islandsbrygge, God stemning, 6-8, jævnligt nykommere, bliver godt 
modtaget. Servicegruppe alt for længe, men første gang til SGM i dag. Alle poster er be-
sat. 
Peter; Mening medlem, Ringsted 
Eva Lotte;1-3 Hvidover gruppen, Rød bog, sundhedscenteret. 
Ruth; Hillerødgruppen; 15 -20 mange nykommere, meget social omgang, god stemning, 
alle service poster besat 
Britta; suppleant for kassereren (men hun trækker sig som sup.) 
Ida; Roskildegruppen God stemning, alle poster besat 
Jesper GH; Mandagsgruppen Østerport, 15 -20, ikke klar over om alle poster er besat, 
kontakt udvalget, FU, Kassererposten !
4.Godkendelse af dagsorden og tidsplan for mødet – inkl. 2 pauser.  

Dagsorden godkendt 

5. Godkendelse af referat fra sidste SGM. Referatet godkendt 



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;  
Godkendelse af regnskab: Besluttet at lave en foreningskonto, føres til referat Det er kun 
Jesper og Britta der skal have adgang til kontoen (fuldmagt til kontoen, ingen andre) 
årsopgørelsen:  
https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?
ui=2&ik=9963eb3c09&view=att&th=1445a30ed7feae06&disp=zip&saduie=AG9B_P-_Ju7-
dix9hiwJoV58wlXjr&sadet=1393239549928&sads=N_4IqziaBRAGpsc_NUNNxrv67X8&sa
dssc=1 
(overvejelse om regnskabet skal lægges ud til ekstern udførelse) Rød bog har tjent sig ind 
igen. 75274,- kr. , 87327,27 kr. indestående pt. !
Kursudsving på forskellen på $’en, da bøgerne blev indkøbt. 
Godkendelse af regnskabet. Evt. til kassererposten Jesper trækker sig som kasserer, men 
fortsætter i FU og kontaktudvalget. !
b. Litteratur udvalget Status. Ikke noget til punktet. Færdig oversat til godkendelse hos 
Larry, Majbrit undersøger med Larry, hvor langt vi er. Det undersøges om der er noget der 
ved noget om Grøn bog.  !
c. Hjemmeside: ingen webmaster, men der ligger en guide til jobbet. Hans Henrik er in-
teresseret i posten men mangler at komme til et SGM for at kunne blive valgt. Jesper GH: 
du kan godt blive valgt og starte stille op. Peter: Er en der rækker hånden ud, må man lave 
en dispensation, og vælge den, der gerne vil !
d. Mødeliste: Joan: omfattende ajourførende arbejde, fortsætter.  !
e. Bogsalg: tal  på Bøger og Hæfter, 330 RB på lager, gulthæfte 189 på lager, hvidt hæfte 
252 på lager, Lilla hæfte 600 på lager, 3 Kasser med velkommen i ACA, 2 kasser spørgs-
mål og svar, 5 kasser med ACA er det noget for dig. Meditationsbogen 1 meditations bog 
tilbage. Beslutning om meditationsbøgerne skal bestilles. under evt. Ønske om at det 
kommer på dagsordnen. !
f. Kontaktudvalget: 1 -6 mails om ugen, nykommere, journalister, studerende, det går 
meget godt. !
g. Mødekoordinering udvalg (Status) med søsterfællesskaberne, Stevns træf. Ønsker 
flere i udvalget. AA konvent stor succes, tre ACA møder med stor succes. Anja: Kan der 
komme meddelelser om nyheder på hjemmesiden. Under samarbejde med andre fælles-
skaber. 
i.  Forretningsudvalg; medlemmer af udvalget: JGH/økonomiudvalget, AH/  

Internationalt udvalg, MM/Internationalt udvalg – bl.a.: Har FU truffet afgørel-
ser, der skal godkendes af SG?  



ii.FU: Officielle, Fu tager sig af små sager, Møde 11. Januar, der var nogle uoverens-
stemmelser om forretningsgangen, luften blev renset og vi går nu samme vej. Det 
fælles velfærd kommer foran den enkelte. Men ingen større beslutninger truffet. 

!
h. WSO Majbrit: Husk Link sat ind, rapporten kommer på den danske hjemmeside.  !
WSO rapport for feb 2014: !
På Mødet i Atlanta (21. -26. Januar 2014) blev det vedtaget at: Indsamle ACA’s historie, 
dette betyder, at vi skal have budskabet ud til “oldtimere” om at de kan indtale deres ACA 
historie som MP3 fil, disse filer skal så sendes til WSO, de bliver så herefter lagt på WSO 
nye hjemmeside under Danmark. En mulighed vi også selv bør benytte os af, for at give 
ACA medlemmer herhjemme en mulighed for at høre om, hvordan det var at starte ACA op 
her i Danmark. !
Oversættelser: 
Joan, der sidder i H&I i USA, har sendt mig et brev, der skal oversættes, så det kan bruges 
til de mennesker, der ønsker at lave/ facilitere et møde i fængsler, Åbne psykiatriske afde-
linger eller på institutioner. 
Oversat brev til H&I: !
Kære Institutionens navn !
Jeg vil gerne præsentere Dem for den 12-trins fællesskabet, voksne børn af alkoholikere 
og andre dysfunktionelle familier (ACA). Dette fællesskab bruger de tolv trin til at løse 
barndommens traumer, omsorgssvigt, og andre former for familie dysfunktion, manifeste-
ret som usunde afhængigheder og/eller andre selvskadende adfærd, der ganske ofte har 
gjort livet for disse voksne børn uoverskuelig/uhåndterligt. !
I 2006 udgav ACA World Service Organization (WSO) den første bog fra ACA fælleskabet, 
og det følgende år et 12 -trins arbejdshæfte. Disse to publikationer har vist sig at være til 
stor gavn for de voksne børn, der typisk har fået adgang til denne litteratur gennem ACA 
møder afholdt i forskellige samfund rundt omkring i verden. 
  
Formålet for ACA WSO’s H&I  hospitaler og institutioner, hvor jeg er formand, er at udval-
get arbejde består i at levere et eksemplar af den ACA fællesskabets bog og 12-trins ar-
bejdshæfte til din facilitet/institution uden omkostninger for dig. Dette materiale kan give en 
indsigt til de personer/ indsatte og hjælpe dem med at blive mere følelsesmæssigt hele 
mennesker og forbedre deres chancer for at blive gode borgere, som De, igennem deres 
institution,er ved at forberede dem til. !
Venligst returnere vedlagte porto indbetalings overførsel, der fungerer som Deres godken-
delse af at vi kan fremsende ovennævnte materiale . !
Hvis du er interesseret i at vide mere om vores fællesskab, kan du besøge voksne børn af 
alkoholikere webside på: www.AdultChildren.org eller www.aca-danmark.com. Du kan 
også kontakte mig på via e-mail på ____________________ !
Med venlig hilsen !



!
Dansk navn ___________________ 
Hospitaler & Institutioner 
ACA / WSO 
Mail:_________________________ !!!
Larry har sendt mig et link med FAQ, fra WSO’s hjemmeside, der gerne skulle oversættes 
til dansk så snart som muligt, så det lan ligge under Danmark på WSO’s hjemmeside, og 
man kan få svar på disse spørgsmål på dansk.  !
ACA WSO is currently in the process of renovating the ACA website.   
We would like to include multilingual versions of the opening paragraph on the non-English 
tab of the current website (see below) along with: 
 1.   the Frequently Asked Questions (http://www.adultchildren.org/FAQ.php); 

 2.   the ACA Is… tri-fold (http://www.adultchildren.org/foreign.php)  

 3.   the free downloadable ACA literature (http://www.adultchildren.org/lit/Literature.s), 

We would be very happy if just the FAQs were translated, but if you can, we would also 
love to have the rest of these items translated as well.  It would be great to have your 
language represented on the new ACA Website and greatly help your Outreach effort.  
We ask that you consider translating these as soon as possible so we can launch our new 
website with multilingual documents. 
Sincerely, 
Larry, Chair 
Literature Committee, ACA WSO, Inc. !!
Bøger på Amazon: 
Spørgsmålet om bøger solgt på Amazone er blevet diskuteret, men det er endnu ikke fær-
digbehandlet. Begrundelsen er de meget høje fragtopkostninger ved at bestille en enkelt 
bog i Europa. For at dette skal være muligt på Amazone, skal bøgerne udstyres med en 
stregkode. Hvis USA/WSO beslutter sig for dette, vil det i fremtiden gå ud over vores ind-
tjening på bøgerne, men det vil samtidig gøre det enklere for bogsalg i ACA Danmark, at 
administrere bøgerne, og den enkelte gruppe/ enkelte person kan få tilsendt bøger til de-
res privatadresse. Men det er noget vi skal have diskuteret, og noget der arbejdes videre 
på. !
Gratis bøger: WSO har vedtaget, at de årligt giver 400 bøger til H&I, til behandlere, herun-
der psykologer/ institutioner.  
Det er også vedtaget, at når et ACA lys tændes i et nyt land, så skal litteraturpakken, med 
den RB, det gule hæfte, brochurer osv. være gratis, så WSO betaler alle omkostningerne, 
dette betyder, at folk der henvender sig til Out Reach (WSO) eller til mig, fra Europa, kan 
modtage en sådan pakke. !
Nye møder i Afrika og Asien, der arbejdes i øjeblikket på at fremskaffe en liste over mis-
sionærer i Afrika, som vil få tilsendt vores Litteraturpakke, med det formål, at skabe ACA 
møder i Afrika. 



!
WSO møde Face to Face møde i September. Og convent i Riga fra den 26 til den 28 Sep-
tember. !
Majbrit M 
European Chair WSO 
majbritmoelhede@gmail.com !
8. Eventuelt – dette punkt begynder senest 15.35 

Punkter til næste dagsorden: 
1. Kassererposten Jesper trækker sig, vi ønsker en ny M/K på posten 
2. Udgifter til Røde Bøger (20 000kr.) Henrik fra bogsalg 
3. Diæter i ind og udland;  Majbrit Fremsætter forslag 
4. Transportudgifter Joan synes det er meget at få 4 kr pr. km. i forhold til bare at få dæk-
ket det reelle forbrug. 
5. udvalget Martin, ønsker at bidrage med sin viden som Ba. i dansk 
6. Grøn bog Hans Henrik Peter og Henrik undersøger copyrighten på Grøn bog. 
7. Eva Lotte har vi resurser til at holde et landsmøde? Storbededag i Malmø 
8. Anja: Holde en påskefrokost/møde 
9. Hans Henrik: web Maser, Hans Henrik taler med Jesper, vil gerne overtage efter ham, 
men skal vælges på næste SGM i Odense !
10. Henrik: Brochuren; ACA er det noget for dig, vi sender 50 brochurer med når man be-
stiller litteratur 
fra bogsalg. 
11. Opslag til hjemmesiden om oversættelses udvalg og H&I,  
12. Forslag om penge til T shirts til brug ved konventer (AA) Joan,Der er fastsat et beløb 
på 1500,-kr. og det er i princippet vedtaget, men der er  til godkendelse på næste SGM !
13. Hovedkontor i Eu (København) Majbrit: indspark fra Larry. Da Jesper MP har trukket 
sig, står muligheden for at lave et kontor åbent for andre i fællesskabet. Dog skal man 
tænke på, at skal et kontor have ansatte, så skal ACA forretningen være omfattende og 
rantabelt, der kan derfor gå en rum tid inden kontoret genererer så stor et Cashflow, at det 
vil kunne give en løn. 
Fra dagsordnen 
9. Fastsættelse af sted og dato for næste 2 SGM; valg af mødeleder og referent for!
næste SGM. . Odense den 25. Maj 2014? Martin (Odense) bringer dette ønske videre, og 
om de er indforstået med det.  

Sjælland den 31. Aug. 2014? – dette punkt begynder senest 15.45. København 31. 
Aug kl 13:00 Ida evt Roskilde? !
10. Kort evalueringsrunde – dette punkt begynder senest 15.50. 

Jesper GH, godt møde, trygt Men opgaver der skal løses 

Henrik; godt, god stemning 



Joan; godt møde, 

Martin; Glad for at møde så mange ACA’ ere som muligt, har gjort en stor forskel i mit liv, 
vil gerne give noget tilbage, er fyldt med indtryk, glad for at være her. 
Anja; godt møde, dejligt at bogsalg er her, rart at der er god stemning og at vi kan få løst 
opgaverne selv om nogen trækker sig. 
Majbrit; Produktivt, dejligt møde, god stemning, dejligt med mange mennesker. 
Han Henrik; rigtig for at få flere ansigter på, dejligt at det er lykkedes for mig at komme til 
mødet, ser frem til at løse opgaver 
Peter; Dejligt at komme her, benovet over at vi kan tale i god ro og orden og at der er 
rummelighed. 
Eva - Lotta; dejligt møde, kreativt, godt møde !
Ruth; Angst for dagsordenen, men det er et godt møde !
Britta; Har ikke tid, var bange for at sidde med en eller anden post. 
Ida; nervøs fordi der ikke var en dagsorden, men det er gået godt !
Anja forsøger at lave en dagsorden til næste gang


