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Dagsorden til ACA Danmarks Servicegruppemøde (SGM) 
Tid: Søndag d. 24. november 2019 kl. 13-16.30. 
Sted: Selvhjælp Silkeborg, Estrupsgade 4, 2. sal, 8600 Silkeborg (indgang fra Skolegade). 
 

Almindelige forkortelser: 

SG: Servicegruppe (servicegrupperepræsentanter og personer 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).  
 

4) Godkendelse af dagsorden og tidsplan for mødet. 

 

5) Godkendelse af referat fra sidste SGM (25. august 2019). 

 

6) Opstilling/Valg til Serviceposter (herunder føl/suppleant). 

- Sekretærudvalg – OBS udvalget er pt. tomt, og der er behov for min. 1, helst 2 nye 
sekretærer. Spørgsmål vedrørende opgaverne i Sekretærudvalget kan stilles til den 
afgåede sekretær, Annette på sekretaer@aca-danmark.dk 

Udvalget er vigtigt, da det passer SG’s indbakke, står for udsendelse af dagsorden til SGM, 
samt skrivning og udsendelse af referatet for SGM. 

Har du evner som sekretær, er systematisk og struktureret, samt lysten til at yde service, så 
opstil til udvalget. 

 

- Litteraturudvalget – Patricia kan vælges (opstillet på SGM i februar 2019). 

Alice ønsker at opstille (meddelt før SGM i august 2019). 

 

- ACA Konvent Udvalg – Peter kan vælges (stillet på SGM i august 2019).  
 

7) Status/orientering fra SU. 

a) Kassérer/Økonomiudvalget 
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b) Forretningsudvalget 
 

c) Sekretærudvalget 
 

d) Litteraturudvalget 
 

e) Hjemmesideudvalget  
 

f) Mødelisteudvalget 
 

g) Bogsalgsudvalget 
 

h) Kontaktudvalget 
 

i) Infoudvalget 
 

j) Internationalt udvalg 
 

k) Servicetelefonudvalget 
 

l) Konventudvalg 
 
 

8) Øvrige punkter (fra forrige SGM og indkommet siden). Diskussionspunkt. 
 
a) Forslag om ændring af procedurer for medlemskab af serviceudvalg  

Ved SGM i maj 2019 bad SG Mikkel og Frank om at udarbejde et forslag om, hvordan man 
blive medlem af et serviceudvalg og hvordan strukturen kan være. 
Mikkel kunne ved SGM i august 2019 oplyse, at der pt. pågår et arbejde i den Europæiske 
Komite, hvor der snakkes om netop denne problematik, som vi her i Danmark kan høste 
erfaringerne af. Derfor afventer vi dette arbejde, før der indsendes forslag til vores egne 
procedurer. 
 

b) Forslag om, at ACA Danmark 4 gange årligt udgiver et elektronisk nyhedsbrev om ACA 
service arbejde og events 

Forslag er stillet af Carsten fra Silkeborg før SGM den 25. august 2019: 
 

Det foreslås, at ACA Danmark 4 gange årligt udgiver et elektronisk nyhedsbrev om ACA 

service arbejde og events:  

- ala WSO’s Traveler. 

- Indeholder stof om service arbejde i ACA, erfaringer fra ACA grupperne, trinstudie arbejde, 

modtagelse af nykommere, forretningsmøder, opreklamering af møde etc.  og oplysning om 

kommende arrangementer i ACA. 

- Udkommer ca. midt mellem SGM møderne. 

- Abonnement via hjemmesiden (email). 
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- Leverandører af stof kan være SG, serviceudvalg, ACA grupper og enkelt personer. 

- Produktion et udvalg. 

- Formål: At binde ACA Danmark mere sammen på nationalt plan for ACA grupperne og enkelt 

personer, uden ACA gruppe i nærheden. At highlighte servicearbejdet i ACA Danmark overfor 

medlemmerne. 

Ved SGM i august 2019 blev det besluttet, at Carsten fra Silkeborg inden næste SGM skulle afklare, 

hvem der kunne bidrage til et nyhedsbrev (udvalg, grupper, ACA’ere), hvorefter det skal besluttes, 

om vi skal have et ACA Danmark Nyhedsbrev. 

c) Hvor skal banneret fra ABC, som blev holdt i Birkerød opbevares?  
Spørgsmålet blev rejst ved SGM i august 2019 med henblik på afklaring ved SGM i 
november 2019. Skal vi selv opbevare det, fx i boglageret eller om vi skal sende det over til 
WSO? 

 

9) Fastsættelse af sted og dato for næste 2 (eller flere) SGM  
23. februar, 2020 – København – Forslag om værtsgruppe modtages gerne og kan sendes til 
Sekretærudvalget. 

24./31. maj, 2020 – Fyn –Forslag om værtsgruppe modtages gerne og kan sendes til 
Sekretærudvalget. OBS Dato!! Der er 5 søndage i maj 2020. Vi skal derfor beslutte, om vi vil 
afholde SGM på den 4. eller 5. søndag.  

29. august 2020 - Sjælland – Forslag om værtsgruppe modtages gerne og kan sendes til 
Sekretærudvalget. 
22./29. november, 2020 - Jylland – Forslag om værtsgruppe modtages gerne og kan sendes til 
Sekretærudvalget. OBS Dato!! Der er 5 søndage i november 2020. Vi skal derfor beslutte, om vi 
vil afholde SGM på den 4. eller 5. søndag. 

10) Eventuelt  
 

11) Kort evalueringsrunde  
 

12) Afslutningsbøn og sindsrobøn 

 


