
SGM	–	Servicegruppemøde	
Tid: søndag den 30. november kl. 13-16 

Sted: Kolding Frivilligcenter. Slotsgade 22 – 6000 Kolding 

Parkering: Evt. i Borchs Gård – gå gennem Katsund – tværs over Østergade – over Lilletorv og drej 

til højre i Slotsgade. (i øvrigt 10 min. gang 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.  

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 

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?? 

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

c) Grøn bog. Hvad er status? 

d) Bogsalg. Hvad er status?  



e) Litteraturudvalg: Struktur og retningslinjer i udvalget fremlægges til godkendelse. 

f) Litteratur og oversættelse: Hvad skal oversættes lige nu. Udarbejd evt. en liste. 

g) Økonomi i udvalget? 

 

 

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. 

D. 22 februar i København (Neel, Købnerkirken) D. 31 maj på Fyn – 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  

  

 



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? 

 

 

 

 

 

 


