Referat af 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).
Carsten bød på vegne af Holbæk gruppen velkommen til. Det blev bedt og læst op.
2) Valg af mødeleder, ordstyrer, samt en referent og/eller referentsuppleant, hvis
Sekretærudvalget er helt eller delvist fraværende ved mødet.
Pia blev valgt til mødeleder. Carsten blev valgt til ordstyrer. Annette blev valgt til referent og
Mikkel blev valgt til referentsuppleant.
3) Kort navnerunde med navn og gruppetilhørsforhold samt nyt fra ACA-grupperne (kort).
Annette – Webmaster for ACA Danmark og medlem af Hjemmesideudvalget samt pt
hjælpende hånd i Sekretærudvalget, som pt. er tomt.
Widar – Medlem af Servicetelefonudvalget
Jan – Kasserer suppleant for ACA Danmark
Elife – SGR for onsdagsmødet i Solbjerg Kirke
Gitte – SGR for Søndagsmødet i Lindevangskirken
Charlotte – SGR for torsdagsmødet i Roskilde
Peter – Medlem af Bogsalgsudvalget og Info-udvalget
Nanna – Medlem af Kontaktudvalget og SGR for grupperne i Aalborg
Joan – Medlem af FU, Kontaktudvalget, Info-udvalget og Bogsalgsudvalget
Hasse – Medlem af FU, Internationalt udvalg og Litteraturudvalget
Mikkel – Medlem af FU og Internationalt udvalg og SGR for Fredagsmødet i Koldinggade
Eva-Marija – SGR for torsdagsmøde på Christiania
Carsten fra Holbæk – SGR for Holbækmødet.
Pia – Kasserer for ACA Danmark samt medlem af FU og Mødelisteudvalget
Carsten fra Silkeborg kom senere. Carsten er SGR for Silkeborgmødet samt medlem af
Bogsalgsudvalget
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 (26. maj 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
Det lød en stor tak til Annette for at yde denne service, idet hun har været afgående siden
udgangen af 2018. Udvalget er vigtigt, da det er Sekretærerne, som 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
find en makker og opstil til udvalget.
-

Forretningsudvalget – Carsten fra Silkeborg blev valgt.

-

Servicetelefonudvalget – Eva-Marija blev valgt.

-

Infoudvalget – Victor var på valg, men har efter sidste SGM oplyst til Sekretærudvalget, at
han alligevel ikke ønsker at blive valgt til udvalget.

-

Litteraturudvalget – Patricia er på valg, men havde meldt afbud til dagens møde, hvorfor
valget udskydes.
Alice havde efter sidste SGM i maj kontaktet Sekretærudvalget for at oplyse, at hun stadig
ønsker at opstille, men var dog ikke til stede ved dagens møde.
Det blev mindet om, at for at kunne blive valgt, skal man have været til to ud af tre på
hinanden følgende møder.

-

ACA Konvent Udvalg – Gitte kan vælges, men må desværre trække sig.
Til gengæld stillede Peter op til udvalget, hvilket SG støttede.

-

H&I-udvalget – Kåre opstiller, men var ikke til stede.

7) Status/orientering fra SU.
a) Kassérer/Økonomiudvalget
Økonomien ser godt ud. Den anden rate ud af tre af det, som vi skylder WSO for
Meditationsbøgerne (den danske udgave) er blevet betalt. Hver rater er på ca. 11.000 kr.
Internationalt udvalg har været i Minsk til møde i den Europæiske Komite, hvilket beløb sig
til ca. 8.000 kr.
Derudover skylder vi Bogsalgsudvalget penge for udlæg til porto mv., hvilket Pia og
udvalget i fællesskab skal arbejde for at få ordnet. Lejen af rummet, hvor vores litteratur
opbevares, skal også overgå til ACA Danmark. I den forbindelse vil Pia gerne have SG’s
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støtte til, at hun får lov til at udbetale et acontobeløb til Bogsalgsudvalg til brug for porto
mv., så de ikke skal lægge ud af egen lomme. Dette støttede SG.
Saldo er på ca. 64.000 kr. Der ses nu et større bidrag i forhold 7. tradition, hvilket må bero
på SG’s opfordring til at huske vigtigheden af at donere 7. tradition. Derudover sælger vi
også mange Meditationsbøger.
b) Forretningsudvalget
Der har ikke været så stor aktivitet. Dog blev der nævnt en mail, som var blevet sendt ud til
grupperne, hvor en person tilbød salg af litteratur. Hvis der er tvivl om lødigheden af mails,
som grupperne modtager, så kan FU altid kontaktes. I dette tilfælde viste det sig, at
vedkommende havde fået lov af WSO til at sende besked ud.
c) Sekretærudvalget
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
Udvalget har forsøgt at få elektroniske udgaver af den amerikanske litteratur, men har fået
afslag herpå, grundet tidligere uheldig brug af ACA fællesskabets litteratur. Al ACA
litteratur er omfattet af copyright. Der er dog stadig dialog herom, da det klart letter
oversættelsesarbejdet.
Desuden har Patricia på eget initiativ oversat en folder og sendt den til udvalget. Men
indholdet ligger så tæt på det Lilla Hæfte, hvorfor udvalget ikke ser behovet for at sætte
denne folder i produktion. I den forbindelse vil udvalget gerne bede om, at de, som er
interesserede i at oversætte, først kontakter litteraturudvalget, før de begynder at
oversætte, så behovet og eventuelle copyright aftaler kan afklares først.
Ved sidste SGM oplyste Patricia, at hun var interesseret i at opdatere Lilla Hæfte. Men det
vides ikke hvad status er herpå. Mikkel meldte sig som interesseret i arbejdet med at
opdatere Lilla Hæfte.
e) Hjemmesideudvalget
Siden sidste SGM har der været diverse opdatering og opslag på hjemmesiden. Men nu
efter ferien skal udvalget i gang med forskellige større projekter, som ligger ud over den
daglige drift.
f) Mødelisteudvalget
Siden sidst er der kommet et nyt møde i København – med fokus på unge under 35.
Desuden er et møde i Herlev ophørt.
Derudover har der været flere henvendelser, som har henvendt sig med ønsker om
rettelser, som ikke baserer sig på gruppesamvittigheden. Det er vigtigt, at det er gruppens
beslutning og ikke enkelt personers beslutning om, hvad der skal ske med en gruppe.
Vi snakkede desuden om, hvorvidt en gruppe skal have en kontaktperson, der som
minimum har oplyst en e-mailadresse til ACA Danmark, så oplysninger fra SG og WSO kan
sendes til alle grupper i Danmark.
Det behøver ikke betyde, at man som kontaktperson skal fremgå med navn, mobilnr. og
privat e-mail på mødelisten. Vi har mulighed for at oprette ACA Danmark e-mailadresser,
så anonymiteten kan opretholdes.
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SG mener, at vi har et overordnet ansvar for grupperne, når dette vedrører ACA som
helhed.
g) Bogsalgsudvalget
Udvalget ville gerne vide, hvad SG egentlig gerne vil have i forhold til status.
SG vil gerne vide, hvor meget der er blevet solgt, samt hvad beholdningen er, hvilket er
relevant i forhold til fremtidige bestillinger af litteratur mv.
Der var også et spørgsmål om salg af bøger til ACA grupper på Færøerne. Hvordan gør vi
det? Færøerne og Grønland er jo en del af vores Intergruppe. Der har tidligere være ønske
om bestilling fra ACA Norge, som dog blev afslået. Ifølge ACA Danmarks aftale med WSO,
så må vi ikke sende litteratur til andre lande. SG mener dog, at da Grønland og Færøerne er
en del af Kongeriget Danmark samt medlem af Intergruppen, ACA Danmark, så kan der
sendes litteratur mv. dertil.
I forhold til bestilling af flere mønter kunne Internationalt Udvalg oplyse, at disse kan
bestilles online. Bogsalg kan få hjælp til bestilling heraf af Internationalt udvalg.
h) Kontaktudvalget
Intet nyt udover det sædvanlige.
i) Infoudvalget
Udvalget har siden sidste mødet deltaget ved Stevns træf den 14.-16 juni 2019, hvor der
blev solgt mange Meditationsbøger. Desuden har udvalgetdeltaget ved Holbæk
Sundhedsdag den 22. juni 2019, og Folkemødet på Møn den 24. august 2019
Fremadrettet skal de deltage ved Ringstednatten den 30. august 2019.
Udvalget vil gerne have forslag fra grupperne til steder, hvor de kan tage til og sprede ACA
budskabet – meget gerne i samarbejde med de lokale ACA grupper.
j) Internationalt udvalg
Deltog i det Europæiske møde den 27. juli. Rapport herfra kommer senere. Sideløbende
med den Europæiske Komites forretningsmøde var der et Hviderussisk Konvent, som
fejrede 10 års jubilæet for ACA Hviderusland.
Der har været stor aktivitet, i forhold til at etablere en ny bestyrelse i den Europæiske
Komite. En Temporary Planning Committee er nedsat, hvori både Mikkel og Hasse er med.
Det er her besluttet at nedsætte en Intern Committee, som skal fungere indtil næste ABC,
hvor den nuværende Chair, Majbrit fra Danmark, går af. Pt. er der meget processnak, og
der arbejdes på at beskrive serviceposter, som ikke har været oprettet tidligere. Så det er
en lidt tung arbejdsgang.
Den 6. september kl. 14 er der telekonference møde, hvor der er valg til Vice Chair posten.
Her er Mikkel fra Danmark og Frederik fra Sverige på valg.
Man kan desuden finde referater mv. om arbejdet på den Europæiske Komites
hjemmeside: http://acawsoec.com/
Derudover deltager udvalget i de månedlige WSO board møder. Se referater mv. på:
https://acawso.org/
Der er et ACA konvent i Belgien, som arrangeres af ACA Holland den 20.-22. september
2019. Derudover er udvalget inviteret til ACA Event i Letland, som de vil deltage i.
k) Servicetelefonudvalget
Udvalget har siden sidste SGM talt med NA’s og AA’s telefonudvalg og fået gode input
derfra. Vi har modtaget kopi af AA’s servicetelefonhåndbog, som vi kan blive inspireret af.
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NA overvejer, om de i henhold til anonymitetsprincippet kan gøre det tilsvarende.
Begge fællesskaber lægger stor vægt på, at det er trinene og traditionerne, som er i fokus.
Desuden er der kontakt med et tidligere medlem af ACA gamle telefonvalg, som gerne vil
videregive sine erfaringer til det nye udvalg.
NA og AA stiller i øvrigt krav til helbredelsen for de medlemmer, som varetager opgaven, fx
tid i programmet, har sponsor, arbejdet aktivt med trin og program.
NA og AA har begge erhvervstelefoni, da de har CVR nr. Men ACA Danmark har ikke CVR nr.
I forhold til om vi skal have CVR nr., så skal det til næste SGM undersøges, hvilken
konsekvenser et CVR nr. vil få fx i forhold til salg af litteratur, moms mv. Med et CVR nr. vil
vi fx kunne udsende erhvervspakker. Peter melder sig til at undersøge. Carsten fra Holbæk
har erfaring med dette fra andet fællesskab, og det kan hurtigt blevet meget kompliceret.
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.

-

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.

Som det fremgår af pkt. 6 har Gitte trukket sig, hvorfor Carsten pt. er den eneste i udvalget.
Han kan ikke stå for arbejdet alene, så der skal flere kræfter til.
Om vi ender med at få et konvent betinger derfor, at der er flere, som stiller op og bliver
valgt til udvalget.
SG vil dog gerne støtte, at vi får et konventudvalg nedsat. Så vil der sikkert komme flere
kræfter til. Derfor blev forslaget vedtaget.
Mikkel foreslår, at der på et konvent kunne være et møde med emnet:
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Gruppesamvittighedsmøde – hvordan går det i ACA Danmark.
Carsten fra Silkeborg, udbad sig forslag til, hvor et konvent kan afholdes.
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.
Mikkel kunne 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.
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.

Carsten forklarede sit forslag og vil gerne selv stille op til udvalget. Der blev debatteret, om det
skulle være et egentligt udvalg eller mere en redaktørrolle, hvilket først skal afklares. Med et
nyhedsbrev ville der desuden kunne opnås en mere direkte kontakt til de enkelte ACA’ere, fremfor
at det skal gå via grupper.
SG havde forskellige holdninger her til.
Holdninger imod forslaget: Det er meget ambitiøst. En stor opgave. Hvem skal skrive indholdet. Vi
mangler i forvejen folk til service. Vi har allerede indhold på ACA Danmarks hjemmeside, hvor
meget af det indhold, som foreslås omfattet af nyhedsbrevet allerede fremgår.
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Holdninger for forslaget: Det kunne være en god måde at få en bredere kontakt til fællesskabet. Vi
har allerede i dag snakket om, at der er behov for en bedre kontakt mellem SG og grupperne
imellem SGM. Der er mange grupper, som ikke har eller sender deres SGR til SGM. Så i henhold til
hele vores tidligere snak om bedre kontakt til grupperne kunne et nyhedsbrev være en måde at
forbedre den på. Det kunne også være småoversættelser af the Traveler, da det ikke er alle, som er
gode til engelsk.
Pia forslog at Mødelisteudvalget og Kontaktudvalget i fællesskab tager kontakt til grupperne, som i
længere tid ikke har deltaget ved SGM.
Punktet går videre til næste SGM, og Carsten fra Silkeborg vil i den mellemliggende periode afklare,
hvem der kunne bidrage til et nyhedsbrev (udvalg, grupper, ACA’ere).

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.

Carsten fra Holbæk forklarede forslaget nærmere. ACA’s hovedformål og nykommeren og
derfor helbredelse og trinarbejde og ikke legedag eller gåtur i weekenden.
Webmasteren oplyste, at der allerede en fane på hjemmesiden, ”Det sker i ACA”, som kan
anvendes. Så en gennemførelse af forslaget er teknisk muligt.
SG debatterede, hvad der egentlig skal på hjemmeside. Hvad er et ACA arrangement. Der
står i løfterne, at ”vi vil lære at lege og have sjov i vores liv”. Men der var enighed om, at
der skal være et element af helbredelse.
På forsiden bliver nyheder nævnt to gange. Måske kunne vi nøjes med, at de kun blev
nævnt én gang. Det er dog relativt få nyhedsopslag på forsiden. Eventuelt kunne de helt
overses, hvis de blev ”gemt” længere inde på hjemmesiden.
Hjemmesideudvalget vil se nærmere på udseendet af vores forside, da den pt. er givet af
det layout, som oprindelig blev valgt til hjemmesiden. SG mener, at det skal holdes enkelt,
og bad udvalget om at se på udbygning af fanen ”Det sker i ACA”.
9) Fastsættelse af sted og dato for næste 2 (eller flere) SGM;
24. november, 2019 - Jylland – Silkeborg gruppen er vært. Det forventes, at der bliver afholdt
Rødbogsstafet den 23. november.
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. – Hvilken dag det bliver i maj, beror helt på, hvor vi skal
være. Derfor vil Pia tage kontakt til grupperne på Fyn, hvorefter vi kan træffe en beslutning.
29. august 2020 - Sjælland – Forslag om værtsgruppe modtages gerne og kan sendes til
Sekretærudvalget.
10) Eventuelt
Banneret fra ABC, som blev holdt i Birkerød er blevet overdraget til SG. Vi skal tage en
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beslutning om, hvor det skal opbevares. Hos os selv, fx i boglageret eller om vi skal sende det
over til WSO. Beslutning herom kommer på dagsordenen til næste SGM.
Gitte oplyste, at hun ofte har plads i sin bil til og fra SGM, hvis nogen har brug for et lift.
11) Kort evalueringsrunde
Tak for super service til Holbækgruppen. Godt møde. Dejligt at være sammen med jer. Glad for
at PC batteriet næsten holdt hele mødet… Glad for at være nået frem. Huske at give
sponsee’erne information om vigtigheden af servicearbejde, da det er en del af helbredelsen.
Glad for at være med. Vi kan være sammen i kærlighed, selvom vi er uenige. Godt vi passer på
vores måde at gøre det på sammenlignet med andre. Dejligt, roligt og struktureret.
12) Afslutningsbøn og sindsrobøn.
Mødet blev afsluttet med bøn.
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