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Referat af 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). 
Carsten bød velkommen på vegne af mødet mandag i Silkeborg, som var vært ved SGM. 

Der blev læst op. 

 

2) Valg af mødeleder, ordstyrer, samt en referent og/eller referentsuppleant, hvis 
Sekretærudvalget er helt eller delvist fraværende ved mødet. 
Carsten fra Silkeborg blev valgt til mødeleder og ordstyrer. 

Patricia og Frank skrev referat. 
 

3) Kort navnerunde med navn og gruppetilhørsforhold samt nyt fra ACA-grupperne (kort).  
Carsten (Silkeborg): SGR, Bogsalg, konventudvalg, FU. Få deltagere, 2-3 stykker. Det er gået lidt 
ned i antal. Rødbog stafet lørdag: 13 fremmødte. Gik fint.  

Peter (Ringsted): Bogsalg og Infoudvalget. 

Joan (Ringsted): FU, Kontaktudvalget, Infoudvalget. 

Patricia (KBH, KeepItSimple): gæst. 

Frank V (KBH, KeepItSimple): SGR, hjemmesideudvalget. Svingende antal, jævnligt nye, 
afmystificere trinarbejde og deler erfaring om trinarbejde og sponsor & workshop, 8 
medlemmer er henvist til trinworkshop.   

Carsten (Holbæk): SGR, masse nye, enkelte faste og svært at fastholde de nye medlemmer i 
gruppen.  

 

Derudover var der modtaget status per mail fra følgende grupper: 
Aalborg møderne: Se bilag 1. 

KBH Søndag Annæ Kirke: Søndagsgruppen har det rigtig godt. Vi har stort set nykommere hver 
gang og mange der fast bruger mødet. Alle poster besat. Godt sammenhold i vores 3. 
trinsgruppe, til stor glæde for alle. Fik mønter tidligere i år 
 

4) Godkendelse af dagsorden og tidsplan for mødet. 

Dagsordenen blev godkendt, og ligeledes blev tidsplanen. 
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5) Godkendelse af referat fra sidste SGM (25. august 2019). 

Referatet blev godkendt. 

 

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 blev valgt. Alices opstilling bortfalder. 

 

- ACA Konvent Udvalg – Peter blev valgt.  
 

7) Status/orientering fra SU. 

a) Kassérer/Økonomiudvalget 
Ingen fremmødte. 
 

b) Forretningsudvalget 
Nykommer har taget kontakt til udvalget om at føle sig dårligt behandlet ved et møde. 
Sagen er anerkendt, besvaret og behandlet af udvalget. 
Trinworkshop er blevet anklaget for ikke at overholde 4. og 6. tradition. Sagen er 
anerkendt, besvaret og behandlet af udvalget. 
 

c) Sekretærudvalget 
Afbud fra Annette, men der var sendt en status per mail: ”Ikke noget videre at rapportere 
udover, at jeg håber, at der snart melder sig nogle nye til posten :)” 
 
Annette passer udvalgets opgaver, indtil der kan findes nye medlemmer. Dagsordner og 
referater bliver sendt ud, og er der henvendelser besvares disse eller sendes til rette udvalg. 
 

d) Litteraturudvalget 
Ingen fremmødte. 
 

e) Hjemmesideudvalget  
Afbud fra Annette, men der var sendt en status per mail: 
”Der er blevet oprettet en særlig email til Hjemmesideudvalget, som Frank og jeg er på. Jeg 
har dog grundet stor travlhed på mit job ikke fundet tid til at indkalde til et egentligt 
Hjemmesideudvalgsmøde. Det er min intention at gøre dette inden næste SGM. 
Yahoo Groups, hvor vi har vores gamle arkiv, har oplyst, at de ændrer deres grupper. Det 
betyder, at vi inden den 14. december 2019 skal downloade de filer, vi vil beholde. Jeg kan 
dog ikke få adgang til gruppen, og har derfor kontaktet Neel, som blev gjort til gruppeejer 
af gruppens oprindelige ejer, Jesper M. Det er mit håb, at vi kan downloade alle filer ad en 
omgang, men dette kan først afgøres, når jeg har fået snakket med Neel. 

mailto:sekretaer@aca-danmark.dk


 

 

3 

 

Med hensyn til opslag på hjemmesiden, har jeg som webmaster modtaget en klage over et 
opslag om en Trin Workshop efter hvidt hæfte, at det var i strid med 4. og 6. tradition. Jeg 
har bedt om FU's assistance, om jeg skulle fjerne opslaget. Dette udestår efter min mening 
endnu. Der er ikke tvivl om, at Hvidt hæfte ikke er ACA materiale, og at det er relateret til et 
fremmede foretagende (Friends in Recovery). Danske ACA'ere har igennem mange år brugt 
materialet lige som ACA Danmark har solgt materialet, og de sidste par trin Workshop efter 
hvidt hæfte, har været slået op på hjemmeside. Det samme har 2 x Indre Barn Workshop 
(efter Rejsen Hjem). Derfor valgte jeg at slå den nye trin workshop op. Jeg burde naturligvis 
have talt med FU, før jeg slog opslaget op. 
Jeg mener derfor, at vi én gang for alle bør beslutte, hvad der kommer på hjemmeside, 
hvad der ikke gør. Jeg har efterspurgt det nogle gange, men synes ikke helt, at jeg har fået 
helt klare rammer. 
Jeg foreslår derfor følgende kriterier, som skal være opfyldt for at opslag kan komme på 
hjemmeside: 

 Nyheder mv. fra ACA WSO. 

 Nyheder mv. fra ACA Danmark (SG eller serviceudvalg) 

 Nyheder vedr. danske ACA grupper (fx. opstart af ny gruppe) eller grupper, som 
inviterer til et ACA relateret arrangement med et element af helbredelse. 

 Nyheder vedr. træf / konventer, hvor ACA Danmark deltager, enten på gruppeplan 
eller ved et serviceudvalg  

 Workshops efter Store Røde Bog, Gult hæfte, The Laudry List Workbook, eller andet 
ACA WSO godkendt materiale. 

 Invitationer fra ACA fællesskaber i andre lande til træf mv. 

 Tekster fra ACA WSO godkendt litteratur, fx Rød Bog, Meditationsbogen. 
Jeg foreslår desuden, at siden på vores hjemmeside: Anbefalet læsning bliver slettet. Den er 
ikke ændret på siden 2012, og er næppe et udtryk for relevant litteratur i forhold til voksen 
barn/indre barn problematikken: https://www.aca-danmark.dk/litteratur/anbefalet-
laesning/ 
samt, at links til andre 12 trins fællesskaber fjernes fra vores hjemmeside. 
https://www.aca-danmark.dk/links/  
Er det ACA's opgave at reklamere (agitere?) for andre 12 trins fællesskaber?” 
 
 
Spørgsmål - Kan Index til Rød Bog ligge andetsteds på hjemmeside? Vi tager det med i 
udvalgets overvejelser i oprydning/restrukturering af hjemmeside. 
Der er nogle regulære forslag og diskussionspunkter som udvalget skal indsende som 
regulære forslag/diskussionspunkter til næste SGM. 
 

f) Mødelisteudvalget 
Ingen fremmødte. 
 

g) Bogsalgsudvalget 
Peter er Bogsalg ansvarlig for Sjælland, Carsten er Bogsalg ansvarlig for Fyn og Jylland. Der 
skal gøres status over flowet af bestillinger og hvad der fast skal ligge i beholdningen. 
Foreløbigt fungerer samarbejdet godt med opdeling af landsdelene mellem alle øerne ifht. 
forsendelse og udgift. Mønter og bøger ønskes bestilt. Det ønskes at Bogsalg får særstatus 
ifht. indkøbsloftet på 10.000 kr. da det ikke altid er tilstrækkeligt ifht. efterspørgsel. Der 
udarbejdes forslag ifht. nyt indkøbsloft eller rådighedsbeløb. 
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h) Kontaktudvalget 
Christian og Nanna er føl og under oplæring. Det går godt og de lærer hurtigt. 
 

i) Infoudvalget 
Joan har været på frivillighedsdag i sep på Fyn med føl, Christian og Nanna. 
 

j) Internationalt udvalg 
Ingen fremmødte. 
 

k) Servicetelefonudvalget 
Ingen fremmødte. 
 

l) Konventudvalg 
Udvalget vil lave en skabelon ifht. hvordan med opstilling af konvent og hvilke møder der 
kan være ved et konvent ifht. indhold og varighed. Tid og sted er stadig under overvejelse. 
 

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. 
 
Der drøftes om det er nødvendigt at vente på udlæg fra europæiske komite. Der er bred 
enighed om at Frank og Mikkel udarbejder et forslag som evt. kunne deles med 
europæiske komite til næste SGM. 
 

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). 

- Leverandører af stof kan være SG, serviceudvalg, ACA grupper og enkelt personer. 

- Produktion et udvalg. 
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- 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. 

Carsten fra Silkeborg foreslog at der blev oprettet et udvalg/servicefuntion der tog sig af 

udsendelsen. 

Frank pointerede kraftigt at hjemmesideudvalget på ingen måde kan stå for udsendelsen af 

nyhedsbrevet, heller ikke som backup for dem der skal udsende nyhedsbrevet - vi kan kun påtage 

os den tekniske side af nyhedsbrevet med oprettelse af mailliste server og teknisk vedligehold og 

implementering i forhold til hjemmeside. Der er kommet meget strenge regler vedr. maillister, 

Frank har erfaring med den tekniske side af sagen ved at arbejde og udvikle nyhedsbreve i et andet 

fællesskab og hvordan men kan overholde de nye meget stramme regler. 

Vi beslutter at gå videre med det og udvikle det. 

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? 
 
Det blev besluttet ACA banneret bliver opbevaret i boglageret fremover. 

 

9) Fastsættelse af sted og dato for næste 2 (eller flere) SGM  
23. februar, 2020 – København – Værtsgruppe er Keep IT Simple, KBH Ø. 

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. Det må bero på, hvad værtgruppen kan. Joan kontakter 
Fyn grupperne igen angående værtsgruppe. 

29. august 2020 - Sjælland – Ringsted gruppen kan stille sig op som backup. Værtsgruppe ikke 
fundet. Forslag om værtsgruppe modtages gerne og kan sendes til Sekretærudvalget.  
22. november, 2020 - Jylland – Forslag om værtsgruppe modtages gerne og kan sendes til 
Sekretærudvalget. OBS Dato!! Der er 5 søndage i november 2020. Den 22. november er den 4. 
søndag i måneden.  Værtsgruppe er Silkeborggruppen. 

10) Eventuelt  
CVR nummer ifht. Servicetelefon (abonnement; privat eller erhvervs), bogsalg (køb, 
forsendelse mv.) 
Fordele: Nem konto, Nem Id, Digital post 
Ulemper: Økonomi, struktur, moms? Hvem skal være ansvarlig (Bestyrelse)?  
Peter indhenter flere informationer ifht. CVR nr., virksomhed, forening og sender til videre til 
FU. 
Forslag til oversættelse af 12 koncepter, tre folder til AA'ere i ACA. 
 
Statusrapport ønskes om hvad der arbejdes på pt. i litteraturudvalget. 
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11) Kort evalueringsrunde  
Den formede sig som en bred snak om service. 
Vi var enige om at vi havde et godt møde, knapt så struktureret fordi vi var så få og tak til 
Patricia for at rigtig godt stykke arbejde som sekretær. 
 

12) Afslutningsbøn og sindsrobøn 
Det blev bedt og mødet afsluttede i god ro og orden. 
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Bilag 1 

Nyt fra grupperne 
 
Hvilken gruppe repræsenterer du/i? Aalborg gruppen (onsdagsmødet) 
 
Hvor mange plejer der ca. at komme til møderne? Omkring 3-6  
 
Hvor mange af disse er nykommere? Der kommer ca. 1 nykommer hver anden måned 
 
Hvordan går det i gruppen? Det går godt.  
 
Er der serviceposter, der ikke er besat? Nej 
 
Er der punkter Jeres gruppe gerne vil have sat på SGM-dagsordenen næste gang? Nej  
 

 

Nyt fra grupperne 
 
Hvilken gruppe repræsenterer du/i? Aalborg gruppen (søndagsmødet) 
 
Hvor mange plejer der ca. at komme til møderne? Et sted mellem 5-8  
 
Hvor mange af disse er nykommere? Der kommer ca. 1-2 nykommere om måneden 
 
Hvordan går det i gruppen? Rigtig fint. Vi har et godt fællesskab, hvor folk trives. 
 
Er der serviceposter, der ikke er besat? Nej 
 
Er der punkter Jeres gruppe gerne vil have sat på SGM-dagsordenen næste gang? Nej  
 
 


