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Dagsorden til ACA Danmarks Servicegruppemøde (SGM) 
Tid: Søndag d. 25. august 2019 kl. 13-16.30. 
Sted: Roedsvej 10, 4300 Holbæk, i gården (lokale C3) 
 

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 (26. maj 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 

 

- Forretningsudvalget – Carsten kan vælges. 

 

- Servicetelefonudvalget – Eva-Marija kan vælges. 
 

- Infoudvalget – Victor kan vælges. 
 

- Litteraturudvalget – Patricia kan væges. Alice opstiller. 
 

- ACA Konvent Udvalg – Gitte kan vælges. 
 

- H&I-udvalget – Kåre opstiller. 
 

7) Status/orientering fra SU. 
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a) Kassérer/Økonomiudvalget 
 

b) Forretningsudvalget 
 

c) Sekretærudvalget 
 

d) Litteraturudvalget 
 

e) Hjemmesideudvalget  
 

f) Mødelisteudvalget 
 

g) Bogsalgsudvalget 
 

h) Kontaktudvalget 
 

i) Infoudvalget 
 

j) Internationalt udvalg 
 

k) Servicetelefonudvalget 
 

8) Øvrige punkter (fra forrige SGM og indkommet siden). Diskussionspunkt. 
 
a) ACA Konvent Udvalg 

Ved SGM i maj 2019 bad SG at Carsten (fra Silkeborg) om at udarbejde et konkret forslag til 
oprettelse af et ACA Konvent Udvalg, mhp. at afholde et ACA Konvent i Danmark, inkl. 
økonomi.  
 

Carsten har fremsent følgende forslag: 

- At ambitionen er, at vi (måske) allerede i 2021 kan afholdes et ACA landskonvent over en hel 

weekend. 

- At vi starter småt ud i 2019 (Kan/skal vi satse på at afholde et i år?) og 2020 med 1 dags 

landskonvent.  

- At indehold/møder er en bred vifte af, hvad vi har at byde på – mulighed for parallelle møde og 

sessioner – Om ACA trin – Om ACA traditioner – workshops – Service i ACA i grupperne – i ACA 

Danmark, i den Europæiske Komite og på verdensplan i WSO. Inspireret af AWC i Malmø. 

- At sted ikke fastlægges – men et godt bud ville være et sted i København eller omegn, da det er 

her der er stort mulighed for service pt. Forhåbentlig kan vi finde et sted i natur skønne 

omgivelser.  

- At vi grundigt overvejer, hvornår på året det kan ligge som fast begivenhed i ACA, så det ikke 

kolliderer med ABC/AWC, Stevnstræf, AA landsmøder m.m. 
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- Økonomi i konvent - i høj grad selvkørende/selvfinansierende. Vi forstiller os deltager gebyr, da 

der sandsynligvis vil være ”faste” udgifter forbundet med leje mv. Derfor kan vi ikke alene 

baserer det på 7. Tradition – Hattepenge. 

 
b) 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. 
 
Der er dog ikke modtaget et forslag herom til dette SGM. Hvorfor punktet videreføres til 
næste SGM. 
 

c) 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 og er indkommet inden deadline for indkomne 
forslag til 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). 

- 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. 

d) Forslag om, at der på ACA-Danmarks hjemmeside laves en fane med sociale aktiviteter   
Forslag er stillet af Holbæk-gruppen og er indkommet inden deadline for indkomne forslag 
til SGM den 25. august 2019. 
 
I Holbæk-gruppen onsdag kl. 19:00 foreslår vi, at der på ACA-Danmarks hjemmeside laves 
en fane med sociale aktiviteter længere inde på siden. Således at det ikke ligger på forsiden 
som nu, hvor det kan sløre ACA’s egentlige formål for nykommere. 

 

9) Fastsættelse af sted og dato for næste 2 (eller flere) SGM;  
24. november, 2019 - Jylland – Silkeborg gruppen er vært.  
23. februar, 2020 – København – Forslag om værtsgruppe modtages gerne og kan sendes til 
Sekretærudvalget. 
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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. 

 

10) Eventuelt  
 

11) Kort evalueringsrunde  
 

12) Afslutningsbøn og sindsrobøn. 


