
SGM	  –	  Servicegruppemøde	  -‐	  DAGSORDEN	  
Tid:	  søndag	  d.	  22.	  februar	  2015	  kl.	  13-‐16	  
Sted:	  Frivillighuset,	  Sundholmsvej	  8,	  2300	  København	  S.	  
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	  
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) 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) Grøn	  bog.	  Er	  der	  nyt	  omkring	  genoptryk?	  
b) Ved	  sidste	  møde	  blev	  det	  foreslået,	  at	  der	  fremover	  vil	  være	  et	  fast	  nyt	  pkt.	  6	  i	  

dagsordenen:	  Opstilling	  til/Valg	  til	  serviceposter.	  Kan	  dette	  vedtages?	  	  
c) Det	  foreslås,	  at	  der	  straks	  etableres	  en	  føl-‐ordning	  på	  udvalgene,	  således	  at	  vi	  ikke	  igen	  skal	  

opleve,	  at	  flere	  meget	  vigtige	  poster	  og	  udvalg	  i	  ACA	  ikke	  er	  besat.	  	  
d) Det	  foreslås,	  at	  vi	  vælger,	  for	  at	  sikre	  at	  ”Servicegruppens	  arbejde”	  overholdes	  og	  

opdateres,	  hvis	  ACA	  ikke	  har	  en	  sekretær,	  at	  denne	  opgave	  varetages	  af	  FU.	  	  
e) Det	  foreslås,	  at	  det	  bliver	  en	  FU-‐opgave	  at	  sikre,	  at	  dagsorden	  /	  indkaldelse	  til	  SGM	  gøres	  



rettidigt	  og	  med	  de	  rette	  emner,	  hvis	  ACA	  ikke	  har	  en	  sekretær.	  
f) Det	  foreslås,	  at	  mailen:	  servicegruppen@aca-‐danmark.dk	  besvares	  af	  FU	  eller	  

kontaktudvalget,	  således	  at	  alle	  SGR	  ikke	  er	  ansvarlige	  herfor.	  	  
g) Det	  foreslås,	  at	  SG	  accepterer	  oplæring	  af	  Pia,	  Vanløse	  som	  kasser	  for	  ACA-‐danmark	  starter	  

nu,	  selvom	  selve	  det	  rettidige	  valg	  til	  posten	  først	  sker	  til	  maj.	  Se	  medfølgende	  mail.	  
h) Det	  foreslås,	  at	  SG	  vælger	  at	  give	  dispensation	  for	  Manja	  og	  Ruths	  deltagelse	  i	  2	  ud	  af	  3	  

møder	  for	  at	  blive	  valgt	  til	  Bogsalgsudvalg	  –	  samt	  at	  ACA-‐danmark	  vil	  betale	  for	  leje	  af	  
lokale	  til	  opbevaring	  og	  pakning	  af	  bøger,	  således	  at	  bogsalget	  kan	  genetableres	  hurtigst	  
muligt.	  Se	  medfølgende	  mail.	  

i) Det	  forslås,	  at	  der	  bliver	  valgt	  medlemmer	  til	  litteratur/oversættelsesudvalget	  –	  Pippi	  og	  
Rene	  (Fyn)	  stiller	  op.	  

j) Valg	  af	  suppleant	  som	  Danmarks	  repræsentant	  i	  WSO.	  
k) Det	  foreslås,	  at	  der	  vælges	  en	  sekretær	  til	  ACA-‐danmark,	  såfremt	  der	  er	  én,	  der	  stiller	  op.	  
l) Det	  foreslås,	  at	  følgende	  afsnit	  tilføjes	  den	  gældende	  forretningsorden	  for	  

Litteraturudvalget:	  
”SG	  har	  vedtaget,	  at	  alle	  oversættelser	  af	  ACA-‐litteratur	  (bøger,	  hæfter,	  foldere,	  
websider	  mv.)	  skal	  følge	  sprogbrugen	  i	  den	  gældende	  oversættelse	  af	  den	  Røde	  Bog.	  
Ordlisten	  med	  oversættelse	  til	  dansk	  af	  de	  vigtigste	  nøglebegreber	  skal	  anvendes.	  
Hvor	  der	  er	  flere	  muligheder,	  vælger	  udvalgets	  medlemmer	  den,	  de	  finder	  bedst	  i	  
sammenhængen.”	  

8) Eventuelt	  	  
9) Fastsættelse	  af	  sted	  og	  dato	  for	  næste	  2	  SGM;	  	  

31.	  maj	  2015	  –	  Fyn	  (MM	  –	  noget	  nyt	  om	  sted/adresse?)	  
30.	  august	  2015	  –	  Sjælland	  (hvem	  vil	  byde	  ind?)	  

10) Kort	  evalueringsrunde	  	  
11) Afslutning	  og	  sindsrobøn	  	  
	  
Bilag:	   Nyt	  fra	  Grupperne	  	  
	   Mail	  fra	  Pia,	  Vanløse	  om	  kasserposten	  
	   Mail	  fra	  Manja	  og	  Ruth,	  Hillerød	  om	  bogsalg	  
	  

	  
	  



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?	  
	  
	  
	  
	  
	  
 



Bilag:  
 
to: servicegruppen@aca-danmark.dk 
 
 
 
Jeg	  bad	  i	  dag	  på	  mødet	  i	  min	  hjemmegruppe,	  4.trins	  mødet	  på	  Hyltebjerggård,	  om	  en	  
gruppesamvittigheds-‐tilkendegivelse	  vedr.	  min	  opstillen	  som	  kasserer	  for	  ACA	  Danmark.	  Der	  var	  ingen	  
indvendinger	  og	  adskillige	  direkte	  tilkendegivelser	  af	  opbakning	  -‐	  så	  jeg	  føler	  mig	  nu	  på	  sikker	  
fællesskabs-‐grund	  ved	  at	  tilbyde	  at	  yde	  service	  på	  denne	  post.	  

Mange	  hilsener	  
Pia	  H	  -‐	  kasserer	  og	  kontaktperson	  for	  tirsdagsmødet	  i	  Vanløse.	  
 
 
 
 
Bilag: 
 
To: servicegruppen@aca-danmark.dk 
 
 
 
Kære	  service	  gruppe.	  Vi	  er	  nogle	  fra	  Hillerød	  mandagsgruppen	  som	  vil	  foreslå	  at	  vi	  kan	  få	  ok	  til	  at	  leje	  
et	  lokale	  i	  Hillerød	  hvor	  vi	  kan	  opbevarer	  og	  pakke	  bogbestillinger	  til	  hele	  Danmarks	  aca	  grupper.	  Vi	  er	  
2	  kvinder	  som	  vil	  stå	  som	  ansvarlige	  for	  dette.	  Vi	  vil	  så	  vidt	  det	  er	  muligt	  deltage	  i	  servicegruppe	  møder	  
eller	  sende	  en	  status	  og	  et	  referat.	  Hilsen	  Manja	  	  
 


