
Referat af ACA Danmarks Servicegruppemøde (SGM) 
Tid: Søndag d. 26. august 2018 kl. 13-16.30 

Sted: Prinsensvej 10, 1. Sal, 4100 Ringsted (dagbehandling) 

 

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) 

 

Dagsorden: 

1. Velkomst og oplæsning af røde bog 

2. valg af mødeleder : Joan C      valg af referant : Patricia     valg af ordstyrer:  Peter Å 

3. Kort navnerunde med navn og gruppetilhørsforhold samt nyt fra ACA-grupperne (kort).  

Niels, holbæk – en gruppe i forandring; Patricia, kbh Ryes C – arbejder meget med nykommere; 

Charlotte, Roskilde – en god stabil kerne (mange nye denne sommer); Thorsten, Ringsted – 

skiftende, dog stigende antal deltagere; Pia - FU og kasserer; Jan, Vanløse – ny gruppe (løsningen); 

Hasse – FU, IU, I&H; EvaMaria, Christiania- mange turister over sommeren; Anette Ø, Skt Anna 

Kirke – man sidder i rundkreds uden bord (mere nærhed); Joan C – Kontakt, Info og FU; Peter Å -

info. 

4. Godkendelse af dagsorden og tidsplan for mødet. 

5. Godkendelse af referat fra sidste SGM (27. maj 2018). 

Referatet blev godkendt. Forslag til at der i indkaldelse og referat bliver henvist til vedlagte bilag. 

6. valg til serviceposter 

Thorsten trækker sit kandidatur til bogsalget. 

Pia blev valgt til kasserer. 

Sekretær-udvalget: der blev gjort opmærksom på at Annette K stopper ved udgangen til 2018, og at 

der derfor skal findes en ny.  Vi skal derfor søge en ude i grupperne. 

7. Status/orientering fra SU. 

a. Kasserer; status er uændret og vi har en fornuftig økonomi.  

b. FU; ønske om nye medlemmer, for en mere dynamisk energi. 

c. Sekretærudvalget - havde meldt afbud pga sygdom, men har efterfølgende sendt følgende 

rapport 

”Foruden at skrive og udsende referat af forrige SGM og dagorden til denne, arbejdes der 

på en vejledning om at oprette eller opdatere et møde på ACA WSO’s mødeliste. Det er 

nemlig grupperne selv, som er ansvarlig herfor, og der mangler en del aktive danske 

grupper.” 

d. Litteratur – nyt medlem (Lene)- ny litteratur på vej. ¨road to emotionel sobriety¨, 

meditationsbogen er færdig oversat og afventer ny tryk/layout. 



e. Hjemmesideudvalget – havde meldt afbud pga sygdom, men har efterfølgende sendt 

følgende rapport 

”Der er siden sidste SGM foretage løbende opdateringer af hjemmesiden i Wordpress samt 

vores mailserver, ligesom der oprettes nyheder og opdateres sider, som der er behov for. 

f. Mødelisteudvalget – der tages kontakt til Eva (EvaMaria) for at afklare mødets status. 

g. Bogsalgsudvalget – lige nu er der en løsning, hvor man kan afhente litteratur i Hillerød hver 

2. onsdag. 

Hvad er kravene til lokaler?? Findes der en manual for hvordan det kan gøres?? 

h. Kontaktudvalget – der svares indenfor 24 timer på mail i forhold til traditioner…der bliver 

sendt svar(kontrol til Kristian, der osse sidder i udvalget) 

i. Infoudvalget – de unge er mest nysgerrige og meget åbne, når de kommer hen. ACA har et 

godt samarbejde med AA (region Øst), hvor vi deler stande, dette giver en god dynamik. 

ACA har blandt andet været til Møns Folkemøde 24./25 august. Næste gang bliver Ringsted 

Natten 31.august.  udvalget samarbejder også med AA’s CHP12. ACA var til Stevnstræf i 

Juni, hvor møderne var godt besøgt. 

j. Internationalt udvalg – udvalget arbejder videre med WSO og den procentvise afregning. 

Der er positive tilkendegivelser. Ny folder på vej med henvisninger til Bill W. Ny arbejdsbog 

om hvordan man bliver sin egen kærlige forælder. Ny ”Rødbog-mini”håndbog (Getting 

started). Overvejelser omkring salg af e-bøger. Ca 87% af ACA-WSO indtægter kommer fra 

bogsalg. Udvalget vil tage til London og dele erfaringer. SG har besluttet, at det betale for 

rejsen/ophold. 

k. H&I-udvalget – Katrine har meldt sig ud af udvalget, og arbejdet ligger lidt stille. 

Overvejelser om det skal slås sammen med info-udvalget. En af de gode ting, der er sket 

indenfor de sidste par år er, at den røde bog nu kan lånes på bibliotektet. 

l. 13. trin – ingen tilstede fra udvalget, hvilket medfører det nu tages af den ¨automatiske¨ 

dagsorden. 

m. Afklaring omkring den grønne bog og optrykning – afventer oprydning i det store yahoo-

lager 

n. ACA’s 30 år fødselsdag-udvalg - Christian lejer en multihal i kbh. Det fejres den 20. okt 18. 

(den rigtige dato er 16/10-18.) 

8. øvrige punkter 

a. Genopstilling vs. udskiftning på posterne i serviceudvalg tages op næste SGM 

b. Forslag fra Anette Ø om oprettelse af nyt serviceudvalg: ACA ferierejseudvalget – udvalg 

er blevet nedsat.  Se bilag 1 i dette referat om udvalget. 

c. bogsalg i Ringsted – Joan   Vi undersøger mulighed for lokaler. Der blev udtrykt ønske om 

en forbedret kontakt til FU/SGM. 

9. Evt 

Patricia havde en skriv med om kontakt til ACA Danmark, som kan ses i bilag 2 til dette referat. Det 

medførte en snak om hvad, hvor og hvordan tingene foregår i ACA. 

10. Fastsættelse af sted og dato for næste 2 (eller flere) SGM; 
25. november, 2018 - Jylland – Der er desværre ikke mulighed for at det bliver i Esbjerg, så forslag 
fra en anden gruppe i Jylland modtages gerne og kan sendes til Sekretærudvalget. 
24. februar, 2018 – København – Anette Ø har budt ind på at arrangere afholdelsen. 

26. maj, 2019 – Fyn – Forslag modtages gerne og kan sendes til Sekretærudvalget. 

25. august, 2019 – Sjælland – Forslag modtages gerne og kan sendes til Sekretærudvalget. 

 



 
11. Kort evalueringsrunde 

Ros for god ro og orden, respekt, taknemmelighed for SGM, lydhørhed, effektivt, beslutsomhed, 

OBS om vi går i ¨forklar/forsvar¨. 

12. Afslutningsbøn og sindsrobøn. 

 

  



BILAG 1 

 

ACA Ferierejseudvalget 

Formål 

Formålet med udvalget er at formidle alternative muligheder for ACA medlemmer, der ønsker andre eller 

nye samværsformer, at bryde isolationen og dyrke fællesskab med andre i kærlige og trygge 

familierammer, specielt i ferier og helligdage.  

Tilbud om ferierejser skal være inkluderende, så alle i ACA Fællesskabet føler sig velkomne. Dvs. der er en 

klar skelnen mellem ACA medlemmers private arrangementer og ACA Danmark arrangementer, jf. 12. 

Tradition om, at princippet går forud for personen. 

Arbejdsbeskrivelse for udvalget 

Udvalget har til opgave at være behjælpelig med at formidle veltilrettelagte oplæg til ferier, som 

medlemmer fra ACA Fællesskabet kan tilbyde eller stå for at arrangere. Dette kan være i form af udveksling 

af erfaringer og vejledning i at udfærdige ferieforslag, så det er i tråd med ACA’s traditioner og principper. 

Udvalget arrangerer således ikke rejserne og har derfor heller ikke ansvaret for karakteren af disse. 

Udvalget er heller ikke ansvarligt for økonomien i forhold til rejserne, da alle udgifter til deltagelse i en rejse 

alene afholdes af den enkelte deltager, jf. 7. Tradition. 

Ide-katalog til dem, der ønsker at udbyde ferierejser i regi af ACA Ferierejseudvalget 

Ferierejserne skal som udgangspunkt være målrettet ACA-medlemmer, og andre, som ønsker at komme sig 

over eftervirkninger af at være vokset op i en alkoholisk eller på anden måde dysfunktionel, jf. 3 Tradition. 

Det er op til den enkelte, som arrangerer ferien, hvem der kan deltage heri: 

 Lukkede ferierejser kun for ACA-medlemmer. 

o Kunne også være ønsker om særligt målrettede ferierejser, fx kun for kvinder, kun for 

mænd, etc. (ikke restriktivt, jf. vores principper omkring møder med særligt fokus). 

 Åbne ferierejser for ACA-medlemmer og andre interesserede, som ikke er i ACA Fællesskabet, fx 

børn og partnere. 

Dog henstiller vi til, at den enkelte arrangør følger ACA’s Traditioner og principper, samt lader 

gruppesamvittigheden råde. 

For at sikre at budskabet om ACA helbredelse bringes videre, henstiller vi også til, at der, hvis der er ønske 

herom blandt deltagerne, kan arrangeres ACA møder, fælles bøn og meditation under ferien, jf. 5. Tradition 

og 11. og 12. Trin. Det er selvfølgelig frivilligt, om de enkelte deltagere ønsker at deltage heri. 

Vær opmærksom på 12. Tradition omkring anonymitetsprincippet, så billeder og navne på deltagerne ikke 

kommer på Facebook eller lignende. 



BILAG 2 

Til SGM d. 26.08.18 
 
Håber det er forståeligt formuleret. 
_________ 
 
Indsigelser fra ACA gruppen: 
 
Keep It Simple  
Nykommermøde  
Fredag kl.17.30-19.00  
Ryes Café  
Ryesgade 105 
2100 KBH Ø  
 
Vi har i gruppen haft et kort gruppesamvittighedsmøde, GSM, efter mødet de seneste to uger af et kvarters 
varighed. 
Ved det korte GSM var der en runde om hvad deltagere havde på hjertet ifht. deres oplevelse af 
samarbejdet med ACA DANMARK og grupperne.  
 
Der blev talt om ønsker om at ACA DANMARK fik fokus på: 
 
1. Den manglende eller sparsomme kommunikation fra ACA Danmark side når medlemmere, som var 
kontaktperson, alm. medlem eller litteraruransvarlig forsøgte kontakt.  
 
2. Når der viderehenvises fra det ene udvalg til det næste udvalg ACA Danmark imellem.  
- fx når medlemmer har konkrete spørgsmål til de forskellige udvalgs ansvarsområder og første ACA udvalgs 
modtager forsøger at viderestille til rette udvalg/modtager.  
Da det hele foregår på mail, kan det opleves blandt ACA medlemmere lidt svært at vide hvem man skal have 
kontakt helt nøjagtigt. Det kan være meget forvirrende og til tider noget kompliceret at få kontakt til rette 
vidensperson/ACA udvalg. 
 
3. ACA hjemmesiden ønskes mere brugervenlig og opdateret(www.aca-danmark.dk). At tekst eller info kan 
inaktiveres/fjernes/arkiveres/flyttes, så det er det vigtigste man ser først. Man kunne overveje infotekst opdelt 
i nogle konkrete grupper/menuer som man kan klikke på så der ikke står alt muligt blandet på forsiden i 
vilkårlig rækkefølge(en slags sortering/inddeling). 
 
4. Da ACA bogsalg har skabt meget forvirring og vi endelig har en løsning nu, kunne det være en god idé at 
lave en form for guide 'made for dummies', så der ikke er tvivl om hvordan man bestiller mm.(relevant for en 
ACA gruppes litteraturansvarlig).  
- der har også været spørgsmål om hvornår oversættelse af "Strengthen My Recovery" og rød bogs register 
er færdig. 
-- hvordan er mulighederne for en E-bog/lydbog, er det et emne der er relevant eller allerede diskuteres? 
 
5. At ACA Danmark inddrager ACA grupperne noget mere, når der sendes indkaldelse til SGM, med fx at 
vedhæfte fil med spørgsmål til ACA grupperne om hvordan det går i gruppen og om der er indkommende 
forslag. 
- det har været gjort før og der har sikkert været en grund til ACA Danmark er holdt op med det igen. Det er 
bare en vigtig dialog/kontakt også selvom en given ACA gruppe ikke benytter sig af muligheden for at kunne 
komme med deres udsagn. Det er vigtigt ACA grupperne får muligheden for at dele hvad de har på hjertet til 
ACA Danmark. Det skal ikke kun være gruppens kontaktperson eller SGR der bliver budbringere men at alle 
kan medinddrages og har en stemme. 
-- her kan ACA Danmark opfordrer ACA grupperne til at opdatere deres kontaktpersons oplysninger, hvis 
mailadresser eller telefonnumre er inaktive eller ude af tjeneste. Det er vigtige informationer, der kan gå tabt 
eller aldrig nå frem til nykommer. 

http://www.aca-danmark.dk/

