Dagsorden til ACA Danmarks Servicegruppemøde (SGM)
Tid: Søndag d. 26. maj 2019 kl. 13-16.30.
Sted: Ryes Café, Ryesgade 105, 2100 København Ø
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 (24. februar 2019).
6) Opstilling/Valg til Serviceposter (herunder føl/suppleant).
- Sekretærudvalg – Tanja kan vælges
- Forretningsudvalget – Anette Ø, som havde vist interesse for at opstille, har efterfølgende
valgt at trække sin opstilling tilbage grundet nye og endnu uafklarede arbejdsforhold.
- Servicetelefonudvalget – Widar og Eva-Marija kan vælges.
Kristian, som lod sig opstille på SGM i februar 2019, har efterfølgende valgt at trække sin
opstilling tilbage af personlige årsager.
- Bogsalgsudvalget – Joan, Peter og Carsten (fra Silkeborg) kan vælges
- Infoudvalget – Victor kan vælges
- Litteraturudvalget – Alice opstiller
- ACA Fødselsdagskonvent – Carsten kan vælges. De, som derudover havde vist interesse for
udvalget, har efterfølgende valgt at trække deres opstilling.
- H&I-udvalget – Kåre opstiller
- Hjemmesideudvalget – Frank opstiller
7) Status/orientering fra SU.
a) Kassérer/Økonomiudvalget
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Forretningsudvalget
Sekretærudvalget
Litteraturudvalget
Hjemmesideudvalget
Mødelisteudvalget
Bogsalgsudvalget
Kontaktudvalget
Infoudvalget
Internationalt udvalg
H&I udvalget
ACA ferierejseudvalget
Udvalgets eneste medlem (Anette Ø) har grundet nye og endnu uafklarede arbejdsforhold
valgt at trække sig fra udvalget.
m) Servicetelefonudvalget
8) Øvrige punkter (fra forrige SGM og indkommet siden). Diskussionspunkt.
a) Forslag om nedlæggelse af ACA Rejseudvalget
Der er indkommet to uafhængige forslag om at nedlægge ACA ferierejseudvalget. De to
indkomne forslag fremgår af bilag 1, hhv. del 1 fra Gitte og del 2 fra Holbæk-gruppen.
Del 1 fra Gitte kan du læse her.
Del 2 fra Holbæk-gruppen kan du læse her.
b) Det foreslås at der stiftes et ACA Fødselsdagskonvent-udvalg:
1) OPSTILLING TIL UDVALGET: Se pkt. 6.
2) TIDSPUNKT FOR AFHOLDELSE: Afholdelse fast hvert år, 3. weekend i august måned
(ændres kun såfremt lokaler ej kan bookes), næste gang 17/8 – 2019.
3) NAVN TIL BEGIVENHEDEN: ACA Fødselsdagskonvent
4) STED: Afholdes fast på Kofoed Skole (såfremt den ej kan bookes: Lindevang Kirken /
Frederiksberg).
5) ØKONOMI – UDLÆG: At udlæg til afholdelse af fødselsdagen fremadrettet bliver fastsat
til kr. 10.000,6) ØKONOMI – DELING AF OVERSKUD: Deling af overskud fordeles 50/50 mellem ACA
Danmark og fødselsdags konventet. Konventet råder herefter selv over de 50 % (af
overskuddet) og sigter fremadrettet efter at blive økonomisk selvfinansierende.
Overskud opbevares altid hos ACA/kasseren.
c) Det foreslås at, at H&I-udvalget lægges ind som et underudvalg under Infoudvalget
Dette forslag blev stillet på SGM den 24. februar 2019.
9) Fastsættelse af sted og dato for næste 2 (eller flere) SGM;
25. august, 2019 – Sjælland – Holbæk gruppen er vært.
24. november, 2019 - Jylland – Silkeborg gruppen er vært.
23. februar, 2020 – København – Forslag modtages gerne og kan sendes til Sekretærudvalget.
24./31. maj, 2020?? – Fyn – Forslag modtages gerne og kan sendes til Sekretærudvalget.
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10) Eventuelt
11) Kort evalueringsrunde
12) Afslutningsbøn og sindsrobøn.
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Bilag 1 til pkt. 8.c – Forslag om nedlæggelse af ACA Rejseudvalget
Del 1 fra Gitte
Hej ACA Servicegruppe
Jeg skriver fordi jeg er blevet præsenteret for foldere med rejser til Tyrket i ACA regi, når jeg har været til forskellige
møder i Kbh. Da jeg nu også ser det annonceret på ACA's hjemmeside - endda med opfordring til at komme med idéer
til nye ACA arrangerede rejser, bliver jeg nødt til at reagere, da jeg ser det som et brud på flere af vore traditioner:
5. tradition: Hver ACA-gruppe har kun ét hovedformål: at bringe budskabet videre til det voksne barn, som stadig
lider.
6. tradition: En ACA gruppe bør aldrig yde økonomisk støtte eller låne ACA-navnet ud til noget beslægtet formål eller
noget fremmed foretagende for at penge-, ejendoms- og prestigespørgsmål ikke skal afled os fra vort egentlige formål.
Der står i annonceringen, at der er mulighed for møder, men der ikke et udarbejdet program, som fortæller, at det er det
der er formålet. Selv om et sådan var udarbejdet, mener jeg stadig ikke, at det er det vi gør i fællesskabet - arrangerer
rejser. Noget andet er, hvis ACA medlemmer på privat basis vælger at tage afsted på rejse sammen...
Jeg vil med baggrund i ovenstående appellere til servicegruppen om at overveje om den mener, at ACA-navnet skal
forbindes med rejser?, og om det er det, som vi vil præsentere nykommerne for på vores møder? - at en del af
vores løsning er, at vi rejser sammen.
Min intention er at bidrage til at vi hjælper hinanden til at passe på vores fællesskab, og gør opmærksom, når vi fjerner
vores fokus fra vort egentlige formål, hvilket jeg oplever i dette tilfælde. Efter min mening, kan det kun gå for langsomt
med at få fjernet opslaget på hjemmesiden og få stopppet uddelingen af brochurer.
Venlig hilsen
Gitte, ACA

Del 2 fra Holbæk-gruppen
Kære servicegruppe
I Holbæk-gruppen onsdag kl. 19:00 foreslår vi at, rejseudvalget i ACA nedlægges, pga. brud på flere traditioner.
Se vedhæftede bilag.
Med venlig hilsen
Holbæk-gruppen

Bilag fra Holbæk-gruppen er indsat herunder:
”Begrundelse
Hvorfor det efter Holbækgruppens opfattelse er i strid med traditionerne.
5. Tradition: Hver gruppe har kun ét hovedformål – at bringe budskabet videre til det voksne barn der
stadig lider.
Citat fra ”Den røde bog” side 510
AT FORSTÅ FEMTE TRADITION

4

AA-programmet lærte tidligt at fælleskabet bør gøre én ting godt i stedet for at gøre mange ting dårligt.
ACA har indtaget den samme holdning. Selv om vi støtter alsidigheden i vort fællesskab og opfordrer til, at
man tager de nødvendige chancer for at opnå personlig vækst, forbliver fællesskabets fokus det samme. Vi
bringer budskabet videre til andre og undgår distraherende ting, som kunne aflede grupperne fra vort
eneste formål. Enhver gruppebeslutning må til syvende og sidst besvare dette spørgsmål: ”Bidrager den
beslutning, gruppen er i færd med at træffe, til at bringe ACA-budskabet videre?”
Når vi holder os til vores hovedformål – at bringe budskabet videre til dem, der stadig lider – undgår ACA at
blive indblandet i udenforstående sager. Nogle af sagerne kan forekomme betydningsfulde, mens andre er
åbenlyst politiske eller kontroversielle. Vi har lært, at selv de ædleste sager kan aflede ACA fra dets eneste
formål.
6. Tradition: En ACA-gruppe bør aldrig støtte, finansiere eller låne ACA-navnet ud til noget beslægtet formål
eller noget fremmed foretagende, for at penge-, ejendoms- og prestigespørgsmål ikke skal aflede os fra
vort hovedformål.
Citat fra ”Den røde bog” side 515 øverst
Vi lægger ikke navn til nogen sag eller noget formål, uanset hvor ædelt eller værdigt det måtte være. Vi
hverken tilslutter os eller tilbyder ACA’s navn til nogen terapeut, læge, hospital, behandlingsprogram,
medicinalfirma eller institut. Vi giver ikke ACA’s støtte til nogen lovgivning, nogen pædagogisk indsats mod
vold i hjemmet eller noget forretningsforetagende, uanset hvor ædelt eller gode de er. Vi er hverken for
eller imod disse sager. Vi har ét hovedformål, som det er udtrykt i Femte Tradition.
AT FORSTÅ SJETTE TRADITION
ACA er et fantastisk program, ikke? Ville det ikke være storartet at udvide ACA og få nogle ACArådgivningscentre? Måske kunne vi lave hospitaler for folk, der kommer sig over voldelige forhold? Vi
kunne endda danne nogle politiske aktionsgrupper for at tvinge vore lovgivere til at vedtage love, der kan
løse den slags forholdsproblemer. Nu vi er ved det, hvorfor så ikke bare redde hele verden? Vi forfladiger
hverken ACA-programmet eller nogen af disse sager med bizarre påhit. ACA er et modent program ved
livets frontlinje, hvor det tilbyder ægte håb til nogle af verdens hårdest kvæstede mennesker. Vi tøver ikke
med at påstå, at ACA er gennemprøvet. Vi har været det sidste håb for mange voksne børn, men vi kan ikke
gøre alt for alle mennesker. Vi er et fællesskab af voksne børn i helbredelse. Det er vores fokus.
Citat fra ”Den røde bog” nederst side 515
Som enkeltpersoner kan mange af os give meget til ikke- ACA-formål, og mange af os gør det også. Vi giver
frivilligt vores tid og bidrager til en udenforstående gruppe som enkeltpersoner. Problemet opstår, hvis vi
forsøger at identificere disse formål med vores ACA-gruppe.
7. Tradition: Enhver ACA-gruppe bør klare sig selv økonomisk og afslå bidrag udefra.
Citat fra ”Den røde bog” side 521 nederst
Syvende Tradition minder os også om vores behov for at betale for os selv som gruppe og som fællesskab.
Selv om det er ædelt at afslå store gaver fra kilder udefra, kan vi ikke forvente, at andre skal betale for os
på gruppeplan.
Eksempel nr. 1
Der sker noget uforudset på en rejse arrangeret i ACA-regi. ACA skal nu bruge tid og ressourcer på at løse
problemstillingen, så det ikke opstår på en senere rejse. Hermed er fokus blevet fjernet fra ACA’s
hovedformål, nemlig at bringe budskabet videre til det voksne barn der stadig lider. Vi er også pludselig
blandet ind i udenforstående sager (5.Tradition)
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Eksempel nr. 2
Nogle rejse deltagere opfører sig uhensigtsmæssigt på en rejse. Måske spredes der rygter? Måske kommer
det ud i pressen? Hermed er ACA-navnet ude i en sammenhæng, hvor det ikke høre hjemme. (6.Tradition)
Fokus er også fjernet fra ACA’s egentlige formål. (5.Tradition)
Eksempel nr. 3
Folk ”melder” sig ind i ACA udelukkende med det formål at rejse billigt. Dermed mister ACA sit fokus og sit
hovedformål, og budskabet kommer i anden række. (5. Tradition) Det er et problem, hvis ACA identificeres
med rejser i stedet for med det egentlige formål. At købe rejser til en specielt billig ACA-pris, er imod 7.
Tradition, idet vi som gruppe ikke modtager rabatter (bidrag udefra).
Konklusion:
ACA bør holde fokus på sit hovedformål. Derfor bør der efter Holbæk-gruppens opfattelse ikke være et
rejseudvalg i ACA-regi, om end tanken er nok så god.”
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