Dagsorden til ACA Danmarks Servicegruppemøde (SGM)
Tid: Søndag d. 25. november 2018 kl. 13-16.30.
Sted: Selvhjælp Silkeborg, Estrupsgade 4, 2. sal, 8600 Silkeborg (indgang fra Skolegade).
Almindelige forkortelser:
SG:
Servicegruppe (servicegrupperepræsentanter og de valgt til serviceposter)
SGM:
Servicegruppemøde
SGR:
Servicegrupperepræsentant
SU:
Serviceudvalg
WSO:
World Service Organization (Verdensserviceorganisationen)
ABC:
Annual Business Conference (Den årlige forretningskonference)
AWC:
Annual World Convention (Det årlige verdenskonvent)
Dagsorden:
1) Velkomst med Sindsrobøn og oplæsning af Foreslået forpligtelse til service (Rød Bog, side
597).
2) Valg af mødeleder, ordstyrer, samt en referent og/eller referentsuppleant, hvis
Sekretærudvalget er helt eller delvist fraværende ved mødet.
3) Kort navnerunde med navn og gruppetilhørsforhold samt nyt fra ACA-grupperne (kort).
Hvis gruppens SGR ikke kan deltage i SGM, kan gruppen sende dokumentet Nyt fra Grupperne,
som herefter sendes til Sekretærudvalget: sekretaer@aca-danmark.dk
4) Godkendelse af dagsorden og tidsplan for mødet.
5) Godkendelse af referat fra sidste SGM (27. maj 2018).
6) Opstilling/Valg til Serviceposter (herunder føl/suppleant).
Sekretærudvalg – Annette, som pt. er eneste medlem af udvalget stopper med udgangen
af 2018. Der er god erfaring med, at udvalget består af to medlemmer. Annette står
gerne til rådighed med støtte og bistand.
7) Status/orientering fra SU.
a) Kassérer/Økonomiudvalg
b) Forretningsudvalg
c) Sekretærudvalg
d) Litteraturudvalg
e) Hjemmesideudvalg
f) Mødelisteudvalg
g) Bogsalgsudvalg
h) Kontaktudvalg
i) Info-udvalg

j)
k)
l)
m)

Internationalt udvalg
H&I udvalget
ACA ferierejseudvalget
ACA´s 30 års fødselsdagsudvalg
13. trin-udvalg, jf. referat fra SGM, aug. 2016
n) Afklaring af om ACA Danmark har opbrugt tilladelse til trykning af danske version af
Grøn Bog og Hvidt Hæfte, jf. referat fra SGM, aug. 2017 – Dette punkt afventer
Sekretærudvalgets oprydning af Yahoo-arkivet, hvor der måske vil dukke dokumenter op,
som kan bruges til at afdække, om vi endnu har mulighed for at trykke flere grønne bøger
og hvide hæfter med den kontrakt, som ACA Danmark i sin tid har indgået med Venner i
Helbredelse.
8) Øvrige punkter (fra forrige SGM og indkommet siden). Diskussionspunkt.
a) Genopstilling vs. udskiftning på posterne i serviceudvalg – Dette punkt blev stillet ved
SGM, aug. 2017. Det blev ved SGM, aug. 2018 besluttet at udskyde punktet til november
2018. Der var dog ved fristen for indsendelse af forslag mv. til nærværende SGM (25. nov.
2018) ikke indkommet et konkret forslag.
b) Bogsalgsudvalget – Et nyt funktionelt udvalg skal nedsættes. I forbindelse med SGM, maj
2018 har Ringsted gruppen vist interesse at stå for gruppen. Ved SGM, aug. 2018, oplyste
Ringsted gruppen, at de vil undersøge muligheder for lokaler til opbevaring.
c) Servicetelefonudvalget genoprettes – Forslaget er nærmere uddybet under bilag 1 (klik
her for at gå til bilag 1).
9) Eventuelt
10) Fastsættelse af sted og dato for næste 2 (eller flere) SGM;
24. februar, 2019 – København – Forslag modtages gerne og kan sendes til Sekretærudvalget.
26. maj, 2019 – Fyn – Forslag modtages gerne og kan sendes til Sekretærudvalget.
25. august, 2019 – Sjælland – Forslag modtages gerne og kan sendes til Sekretærudvalget.
24. november, 2019 - Jylland – modtages gerne og kan sendes til Sekretærudvalget.
11) Kort evalueringsrunde
12) Afslutningsbøn og sindsrobøn.

BILAG 1
Servicetelefonudvalget genoprettes
Forslagsstiller: Jeg hedder Widar, og jeg er et voksent barn. Jeg har været medlem af ACA i snart
19 år, har siddet i SGM og deltaget i utallige SGM møder - både som grupperepræsentant og
mødelisteansvarlig - i en længere periode ind til for omkring 6-8 år siden.
Jeg har lavet de 12 Trin i workshop og med sponsor, har arbejdet med Bradshaws bog “Rejsen
hjem” i workshop og er pt på vej gennem det gule trinhæfte med sponsor.
Historisk baggrund: For år tilbage havde ACA Danmark en servicetelefon, som interesserede og
nykommere in spe kunne benytte i forsøget på at få hjælp til deres sygdom. Telefonens nummer
var angivet på ACA’s hjemmesides forside og dermed let at finde.
Desværre var der en årrække, hvor udvalget omkring telefonen manglede medlemmer og senere
slet ingen medlemmer havde. En registrering af antal opkald pr år viste desuden, at nærmest
ingen forsøgte at nå ACA ad den vej. Derfor blev det på et tidspunkt besluttet at nedlægge
servicetelefonen. Dette skete i perioden, hvor jeg var aktiv i SGM sammenhænge.
I dag mener jeg, at det er en fejl ikke at have telefonisk mulighed for at få vejledning, hvis man,
som følelsesmæssigt syg, har brug for at vide mere om ACA, før man tager det store
frygtindgydende skridt og træder ind af døren til sit første møde. 5. tradition siger, at primærfokus
er det voksne barn, der stadig lider. Derfor mener jeg, at det er forkert ikke at holde alle
tilgængelige kanaler åbne.
Jeg vil således gerne opstille til udvalget, såfremt SG beslutter sig for at genoprette det. Jeg vil
gerne stå for det praktiske med at oprette telefonen og selv modtage opkald fra nykommere og
andre interesserede. Jeg vil også gerne gøre det alene i et stykke tid, hvis andre ikke melder sig.
Mit forslag går ud på at oprette et simpelt og billigt mobilabonnement - der er ikke behov for en
masse muligheder. Bare der kan ringes op og opkaldene kan viderestilles, så er det rigeligt.
Der skal ikke være tale om en 24-7 telefon. Telefonsvarer det meste af tiden med henvisning til et i
forvejen fastsat tidsrum på dagen, X antal dage om ugen. Hold det enkelt og overkommeligt.
Konkretisering af rammer:
- Mobilabonnement med mulighed for viderestilling etableres i ACA Danmark regi.
- Telefonsvarerbesked med henvisning til telefontider etableres.
- Fastsættelse af tidsrum og antal ugedage.
- X antal ACA medlemmer tilknyttes udvalget og varetager på skift efter indbyrdes aftale
bemandingen af telefontiden.
- Forslagsstiller opstiller til og vil gerne være tovholder i udvalget og sørge for at ovenstående
bliver iværksat.
Motivation for forslaget: Jeg kan godt huske, hvordan det var, at være nykommer og føle, at der
ikke var meget at gribe fat i inde i mig selv. Det er vigtigt, at ACA tilbyder så mange redningsbøjer
som muligt til de voksne børn, der stadig lider. Desuden er det en god mulighed for at udøve sit
12. trin og samtidig holde sin egen helbredelse ved lige.

Personligt hjælper det at tale med nykommere mig med at bryde min isolation og afvise min indre
negative stemme, der gerne vil fortælle mig, at jeg ikke har noget at byde ind med. Men det har vi
alle sammen. Os, der har været i programmet i noget tid. Vi har en erfaring ingen andre kan give
nykommeren. Vi kan hjælpe os selv ved at hjælpe andre. Det er ved at give helbredelse, at vi får
helbredelse.
Jeg har pga. af arbejde om søndagen ikke mulighed for at deltage i SGM 25.11.2018. Derfor denne
mail. Jeg forventer dog at kunne deltage ved SGM i København, 24.02.2019.

Tak for mig.

