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Referat af ACA Danmarks Servicegruppemøde (SGM) 
Tid: Søndag, den 23. februar 2020 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). 
Frank bød velkommen på vegne af fredagsmødet i Rye Café, som var vært ved dette SGM. Der 
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. 
Carsten S (Silkeborg) blev valgt til mødeleder, Carsten L (Holbæk) til ordstyrer, Annette til 
referent, og Pia til referentsuppleant. 

 

3) Kort navnerunde med navn og gruppetilhørsforhold samt nyt fra ACA-grupperne (kort).  

Carsten (Silkeborg) – medlem af FU, Bogsalgsudvalget og Konventudvalget, SGR for Silkeborg 
mødet, gruppen er nede på 3-4 pr gang. 

Peter – medlem af Bogsalgsudvalget, Info-udvalget og Konventudvalget. 

Joan – medlem af FU, Kontaktudvalget, Info-udvalget og Bogsalgsudvalget, SGR-suppleant for 
Ringstedmødet. 

Pia – kasserer for ACA Danmark, medlem af FU og Mødelisteudvalget.  

Annette – webmaster for ACA Danmark, medlem af Hjemmesideudvalget og varetager pt. 
funktionerne for Sekretærudvalget, indtil et nyt udvalg kan vælges. 

Mikkel – medlem af FU, Internationalt udvalg og SGR for fredagsmødet i Koldinggade, 
København Ø, mellem 15-20 til hvert møde, alle serviceposter i gruppen er besat. 

Hasse – medlem af FU, Internationalt udvalg og Litteraturudvalget. 

Markus – gæst fra Sverige, sidder i den Europæiske Komité. 

Rudi – SGR for tirsdags-mandegruppen i Roskilde. 

Charlotte – SGR for torsdagsgruppen i Roskilde – 6-8 medlemmer pr. møde. 

Frank – medlem af Hjemmesideudvalget og SGR for fredagsmødet i Ryesgade, København Ø. 

Mette – SGR for Søborg gruppen, 6-7 stk. pr. møde, men velfungerende. 

Carsten L (Holbæk) – SGR for Holbæk gruppen, alle serviceposter i gruppen besat. 

Elife – SGR for onsdagsmødet i Solbjerg Kirke, Frederiksberg – mellem 5-25 per gang. Mange 
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nye. 

Eva-Marija – Medlem af Servicetelefonudvalget, SGR for torsdagsmødet i Sundhedshuset på 
Christiania, København, har prøvet at komme af med posten, idet hun ikke kommer så meget 
til mødet længere, og kan derfor ikke fortælle om nyt fra mødet.  

 

Følgende kom til SGM efter navnerunden var afsluttet: 

Anette Ø – medlem af Info-udvalget. 

Maj – gæst. 

Britta – SGR for lørdagsmødet i Taksigelseskirken, København Ø. 

Widar – medlem af servicetelefonudvalget. 

 

Følgende grupper kunne ikke deltage og havde derfor indsendt dokumentet ”Nyt fra 
Grupperne”: 

- Tirsdagsgruppen i Vanløse: ”Vi har hen over det sidste halve år haft lidt lavt 
mødedeltagelse med en 4-6 stk. pr. møde. Til gengæld er det ganske stabilt. Med hensyn til 
nykommere er det ikke så ofte, de finder vej til Vanløse - men det sker ind imellem. 
Gruppen fungere stabilt og der er god stemning med fokus på at dele erfaring, styrke og 
håb. Med hensyn til serviceposter bliver nøgler/mødeledertjans givet videre fra gang til 
gang - dette fungerer fint. Folk er også gode til at blive og hjælpe med oprydningen m.v. 
Der er pt. ingen litteratur i gruppen da økonomien ikke er til det. Kassererposten er besat.” 

- Onsdags- og søndagsmødet i Aalborg: ”Der kommer mellem 4-7 pr møde. Ca. 1 nykommer. 
Det går godt i grupperne, funktionel og positiv stemning. Følgende serviceposter er ikke 
besat: mødeleder, som i stedet findes fra gang til gang, og SGR. Der er gode erfaringer med 
at læse op fra gult hæfte eller rød bog, hvis der ikke er indleder.” 

 

4) Godkendelse af dagsorden og tidsplan for mødet. 

Kommentar til dagsorden: Carsten S (Silkeborg) har på de to sidste SGM, meddelt, at han stiller 
op som medlem af nyhedsbrevsudvalget. Han er således allerede opstillet. Derfor tilføjes det til 
punkt 6, at Carsten S er på valg til Nyhedsbrevsudvalget.  

Herefter blev dagsorden og tidsplan for mødet godkendt. 

 

5) Godkendelse af referat fra sidste SGM (24. november 2019). 

Der var følgende rettelser til referatet af SGM fra 24. november 2019: 

- I forhold til pkt. 7, i, status om Info-udvalget, så var det var ikke Christian og Nanna, der var 
med, men Mette fra Ringsted.  

- Der manglede et bilag til pkt. 8b, om ACA Danmark Nyhedsbrev, som er indsat som Bilag 1 i 
dette referat. 

- Pkt. 10 – eventuelt – de tolv koncepter ér oversat og ligger på WSO’s hjemmeside. Det bør 
også ligge på ACA Danmarks hjemmeside. 

 

Referatet fra november 2019 vil blive revideret i henhold til ovenstående, og den reviderede 
udgave vil blive lagt op hjemmesiden. 

Herefter blev referatet godkendt. 
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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 

Der var desværre ingen opstillere til udvalget. 

 

- Nyhedsbrevsudvalget – Carsten S (Silkeborg) kan vælges 

Carsten S (Silkeborg) blev valgt. 

 

7) Status/orientering fra SU. 

a) Kasserer/Økonomiudvalget 
Der kunne ikke oplyses en status på beholdning, da der pt. er en fejl på Nordeas Netbank.  
Status efterfølgende: Kassebeholdning på dato for SGM er 96.230,65, og før referatets 
afslutning var saldo nået op på 109.170 kr. – pga. 7.tradition samt betaling for bøger. 
Der mangler overblik over forventede indtægter og løbende udgifter, da struktur for 
kommunikationen mellem Bogsalgsudvalget og Kasserer ikke er kommet helt på plads 
endnu. Der er derfor udlæg for betaling af lager og forsendelsesomkostninger for det sidste 
ca. halve år, som endnu ikke er afregnet. Her mangler kassereren at modtage fakturaer, 
hvorefter udlæg kan refunderes. 
 

b) Forretningsudvalget 
FU har modtaget en række mails, som har været svære at besvare, hvorfor der er behov et 
møde i FU, så man finder en ordentlig måde at besvare sådanne henvendelser på. Det er 
aktuelt en nykommer, som flere gange har gjort opmærksom på, at vores gamle foldere 
har ugyldig postboksadresse og telefonnummer, hvorfor det har skabt en masse forvirring 
og utryghed. Frustrationen bliver dog leveret på en måde, som har været svær at besvare. 
Det er ikke kun FU og forskellige serviceudvalg, men også enkelte grupper og enkelte ACA-
medlemmer som direkte har modtaget henvendelser fra førnævnte nykommer. Er der tale 
om principielle spørgsmål, bør de fremadrettet videresendes til FU. 
Det blev foreslået at tilbyde personen et personligt møde, så alle spørgsmål kunne snakkes 
igennem. Medlemmer af FU arbejder på et samlet svar. Det blev nævnt, at det ikke er FU’s 
opgave at varetage problematikker, som vedrører ting, der er sket på møder. 
 

c) Sekretærudvalget 
Udvalget er stadigt tomt, hvorfor Annette, tidligere medlem af udvalget, assisterer i 
forhold til udarbejdelse og udsendelse af dagsordener og referater, indtil der kan findes et 
nyt udvalg. 
 

d) Litteraturudvalget 
Patricia har oplyst i en mail af 20. februar 2020, sendt til FU, Sekretærudvalget og 
Litteraturudvalget, at hun trækker sig som medlem af udvalget. 
Udvalget har sat gang i oversættelsen af The Laundry List Workbook. Tine, som er 
statsautoriseret tolk/translatør i dansk/engelsk, engelsk/dansk, har meldt sig, og er 
allerede begyndt på oversættelsesarbejdet. Hun har samlet 24 års helbredelse fra Al-Anon 
og ACA. 
Der blev spurgt til status på oversættelse af folderne. De foldere, som pt. er tilgængelige, 
er forældede. Sidste år lovede Hasse i samarbejde med en anden at oversætte en ny folder 
om Emotional Sobriety. Men personen trak sig, hvorfor arbejdet ikke er færdiggjort. 

mailto:sekretaer@aca-danmark.dk
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Annette og Mikkel meldte sig til at få folderen færdigoversat. Mikkel og Carsten S 
(Silkeborg) foreslog, at der blev udarbejdet en prioriteret opgave liste i forhold til 
oversættelsesarbejdet. 
 

e) Hjemmesideudvalget 
Hjemmesideudvalget, som nu består af Annette (webmaster) og Frank, har haft sit første 
udvalgsmøde den 10. feb. 2020. Udvalget vil fremadrettet holde et fast udvalgsmøde hver 
den første torsdag i måneden. Indimellem møder er der mail-/telefonkontakt om 
nødvendigt. Referater af udvalgets møder vil lægges på udvalgets side på aca-danmark.dk. 
Der er udarbejdet en prioriteret plan over de opgaver, som udvalget har til fx almindeligt 
vedligehold af sitet, samt de opgaver som SG har pålagt udvalget at udføre. 
Udvalget arbejder således bl.a. på at få gjort sitet klart til at kunne udsende ACA Danmark 
nyhedsbreve. Udvalget vil også arbejde for at gøre vores site mere mobilvenligt. 
Lidt statistik: Siden sidste SGM (fra 24. november 2019 til 22. februar 2020) har der været 
47.685 besøgende på vores site. Ca. 18 % heraf er fra mobile enheder. De fleste besøgende 
er helt forventeligt fra robotter. Dog stammer 15.118 af de besøgende fra Danmark, hvilket 
svarer til 31,7 % af alle besøgende. Det er nok overvejende blandt disse besøgende, at vi 
finder vores medlemmer. 
Det er udvalgets mål at se på løsninger, som kunne hjælpe og understøtte fx Kassererens 
og Bogsalgsudvalgets arbejde ved hjælp af en simpel shop. 
Frank fortalte også om Kan Board, som er et planlægningsværktøj til styring af aktuelle 
opgaver og fremtidige projekter. Det er gratis og kan tilgås online. Hjemmesideudvalget vil 
afprøve systemet, og hvis det fungerer godt, kan det tilbydes til de andre udvalg. 
Mikkel forslog, at man – som man gør det i ACA WSO – anvender Slack. I WSO anvender de 
desuden Soho som planlægningsværktøj. 
Ved SGM i november oplyst Annette, at der var problemer med at få adgang til Yahoo 
gruppen. Det tidligere medlem af sekretærudvalget, som havde adgang, kunne heller ikke 
komme på, hvorfor det ikke var muligt at nå at flytte alle gamle filer inden den udmeldte 
deadline. Det må derfor forventes, at alle gamle filer nu er blevet slettet fra arkivet på 
Yahoo. 
 

f) Mødelisteudvalget 
Der er startet nogle nye møder siden SGM i november 2019. Udvalget sørger for at 
reklamere for kontakten til SG, særligt når der er ændringer til kontaktpersoner. 
Derudover er WSO’s mødeliste for så vidt angår danske møder blevet grundigt ryddet op. 
Der er dog stadig en lang række aktive danske møder, som slet ikke fremgår af WSO’s 
mødeliste, samt enkelte med forkerte oplysninger (fx forkert mødetidspunkt). 
Annette (webmaster) har udarbejdet to vejledninger på dansk om henholdsvis at oprette 
et nyt møde og ændring af eksisterende møde. Dem vil hun pudse af og sikre, at de er 
opdateret. Herefter vil de blive lagt på hjemmesiden samt sendt ud til grupperne. 
Husk, at det via kontakt til Webmaster er muligt at få oprettet en ACA-danmark e-mail, fx 
gruppenavn@aca-danmark.dk, enten som en aliasmail, der videresender til gruppens 
kontaktperson og SGR, eller som en egentlig webmail. 
 

g) Bogsalgsudvalget 
Peter har sendt 15-20 bogpakker ud siden sidste SGM. Men der er pt. ikke overblik over 
hvor mange bøger, som er sendt ud. Carsten har lavet en lagerliste over både bøger, 
hæfter, foldere og mønter. Se henholdsvis bilag 2. 
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Udvalget vil fremadrettet til hvert møde fremover have en oversigt med til SGM om de 
forgangne tre måneders salg, evt. også hvilke grupper, der bestiller litteratur. 
Mikkel vil gerne have en lagerliste, måske ikke til alle SGM, men et par gange om året, da 
det siger noget om, hvor mange ressourcer der ligger i form af tilgængelig litteratur, som vil 
blive solgt senere hen. 
SG besluttede, at den forældede folder ”ACA – er det noget for dig?” ikke længere skal 
sendes ud til grupperne. Da Info-udvalget har ikke andet at udlevere, blev besluttet at alle 
tilbageværende kasser overdrages til Info-udvalget under forudsætning af, at 
telefonnummer og adresse bliver slettet, forud for udlevering. 
Mikkel gjorde opmærksom på, at der på WSO under Free Literature ligger en dansk 
oversættelse af folderen ’ACA is …’ På dansk hedder folderen ’ACA er …’ Med ganske få 
rettelser, vil den være klar til at kunne lægges på hjemmesiden, samt til print til enten salg 
via Bogsalgsudvalget eller til udlevering ved Info-udvalget. Annette tilbød at kigge på 
folderen, og Mikkel vil kontakte WSO Literature Chair, så vi hurtigst muligt får en egnet 
folder til potentielle nykommere. 
Webmaster laver et opslag på hjemmesiden, hvor grupperne bedes om at smide 
tilbageværende gamle foldere ud, eller i hvert fald sikre, at gammelt telefonnummer og 
postboksadressen bliver slettet. 
Hasse gjorde opmærksom på, at i henhold til lageroversigten er der kun 150 røde bøger 
tilbage, så der skal inden næste SGM tages beslutning om indkøb af flere røde bøger. Dette 
vil han sætte i værk.  
 

h) Kontaktudvalget 
Få henvendelser pr. uge. De fleste skriver ikke igen, når de har fået svar på deres første 
henvendelse.  
 

i) Infoudvalget 
Den næste opgave, som Info-udvalget skal på, er Stevns Træf i juni måned. Det er et nyt 
udvalg, som står for planlægningen af Stevns Træf, hvorfor der er ændringer i forhold til 
tidligere, særligt i forhold til mad/forplejning. 
 

j) Internationalt udvalg 
Udvalget aflagde rapport om deres arbejde. Der er lagt rigtigt meget arbejde i den 
Europæiske Komité. Dette arbejde har pågået siden det Europæiske Konvent i Minsk den 
27. juli 2019. Det har dog været en besværlig proces. Særligt Mikkel har været 
medvirkende til at få udarbejdet de procedurer og principper, som den Europæiske Komité 
fremadrettet skal arbejde efter. Dog har Komitéen i forbindelse med deres beslutninger 
ikke fulgt de vedtagne procedurer og principper, bl.a. er princippet om anciennitet i 
programmet i forhold til at kunne yde service ikke blevet fulgt. Så Mikkel overvejer pt at 
trække sig helt fra det Europæiske komité-arbejde. 
Mikkel har derudover deltaget i alle WSO Board møder samt møder i 2 sub-committees, 
den ene om ’Young Adults and Teens’ og den anden om ’Concepts of Service’ i form af en 
Study group. 
Hasse har ikke deltaget i den Europæiske komité i en længere periode grundet sygdom, og 
har således først været til et møde i denne uge. Det kommende Europæiske Konvent bliver 
i Grækenland. Hasse forventer at blive Literature Chair (dvs. formand for 
Litteraturudvalget) i Europa komitéen fra næste møde. Derudover er Hasse blevet 
interviewet af WSO Nominating Committee. 
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Markus, som var på besøg fra ACA Sverige fortalte kort om den erfaring, som han har fra sit 
arbejde i den Europæiske Komité. Der har været en lang proces, og det er ikke perfekt. 
 

k) Servicetelefonudvalget 
Det har ligget lidt stille, da overskuddet har været lille.  
 

l) Konventudvalg 
Der er ikke en ny status. Det er Peter og Carsten S (Silkeborg), som sidder i udvalget, og da 
de også sidder i Bogsalgsudvalget, har de prioriteret arbejdet i sidstnævnte udvalg. 
Men de vil gerne have flere medlemmer. 
 

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, hvorfor SG besluttede at afvente dette arbejde, før der indsendes forslag til 
vores egne procedurer. Dog var der ved SGM i november 2020 enighed om, at Frank og 
Mikkel udarbejder et forslag til næste SGM, som evt. kan deles med den Europæiske 
Komité, fremfor at afvente arbejdet derfra. 
 
Der var ved fristen for indsendelse af forslag til SGM i februar 2020 ikke modtaget et forslag 
til dette punkt. 
 
Mikkel oplyste, at det, der står i WSO’s OPPM, kan være en god rettesnor, om end det 
måske ikke giver så meget mening, at man skal have 6 år i ACA for at være medlem af et 
udvalg. Dog mener Mikkel, at det giver mening, at man som medlem af FU, bør have min. 3 
år. 
Derudover fremgår det af OPPM, at udvalg skal have en formand, som sidder i boarden, 
som kunne overføres til danske forhold ved at udvalgets formand skal møde op til SGM. 
Frank har så mange opgaver i både ACA og andre fælleskaber, at han trækker sig fra denne 
opgave. 
Det blev besluttet, at FU på deres kommende møde vil formulere et forslag, som kunne 
komme på næste SGM. Evt. kunne man efter næste SGM afholde en lille arbejdsgruppe, 
som kunne få diskuteret dette på plads. Invitation til dette vil fremgå af FU’s forslag. 
 

b) Forslag om fremtidige retningslinjer for, hvad der kan slås op på ACA Danmarks 
hjemmeside  
Som webmaster for ACA Danmark står jeg ofte i et dilemma i forhold til at skulle afklare, 
hvad der kan slås op på hjemmeside. Derfor mener jeg, at SG én gang for alle bør beslutte, 
hvad der kommer på hjemmeside, og hvad der ikke gør. 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, herunder 
vedligeholdelse af mødelisten. 

https://acawso.org/category/oppm/
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 Nyheder vedr. træf / konventer, hvor ACA Danmark deltager, enten på gruppeplan 
eller ved et serviceudvalg.  

 Workshops efter Store Røde Bog, Gult hæfte, The Laundry 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 opdateret 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/, da det ikke er ACA's opgave at reklamere (agitere?) 
for andre 12 trins fællesskaber. 
/Indsendt af Annette, webmaster for ACA Danmark, medlem af hjemmesiden udvalget. 
 
Annette forklarede kort sit forslag. Som webmaster kommer der mange ønsker om opslag 
til hjemmesiden. Der er behov for retningslinjer, som der kan henvises til. Særligt når 
ønsker må afvises. Mødeleder foreslog, at vi delte forslaget op i tre. 
Flere mente, at det er på tide, at vi slipper al den gamle litteratur, herunder hvidt hæfte. 
Desuden blev det nævnt, at vi har en tradition, som siger, at vi ikke tager stilling til ting 
uden for ACA. Der blev læst fra Rød Bog, Identitetsdokument nr. 2 – At finde helhed 
gennem adskillelse, side 84. Én nævnte, at det er lettere at lave workshop efter Hvidt 
Hæfte. Der har været flere workshops efter Gult Hæfte, som har været gode. Objektive 
holdninger ændrer dog ikke på, at Hvidt Hæfte og Grøn Bog ikke er ACA 
fællesskabsgodkendt litteratur. Et opdateret materiale (på engelsk) er på vej fra ACA WSO, 
som er en vejledning til en hurtig introduktion til ACA trinnene ud fra det Gule Hæfte, 
primært rettet mod nykommere. Det udkommer snart. 
Der var mange spørgsmål og meninger om punktet, og da tiden var knap, blev det 
besluttet, at videreføre punktet til SGM i maj 2020. 
 

c) Forslag om, at Bogsalgsudvalget får et nyt indkøbsloft eller rådighedsbeløb 
Ved SGM i november 2019, var det et ønske, 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. 
 
Det var ved fristen for indsendelse af forslag til SGM i februar 2020 ikke modtaget et 
uddybende forslag til dette punkt. 
 
Der blev gjort opmærksom på, at det ikke er Bogsalgsudvalget, som står for at bestille 
bøger. Det gør ACA Danmark, altså SG. Det er Bogslagsudvalgets opgave at sende dem ud 
til grupperne samt gøre SG opmærksom på, når beholdningen er ved at være lav. 
SG besluttede, at FU tager stilling til, om der skal bestilles trykning af enten 750 eller 1000 
eksemplarer af Rød Bog. Det skal samtidigt sikres, at det oversatte danske indeks kan 
komme med i genoptrykningen af Rød Bog. 
 

d) Forslag om oprettelse af et nyt serviceudvalg: Nyhedsbrevsudvalget 
Ved SGM i november 2019, blev det foreslået, at der oprettes et udvalg/servicefunktion der 
tager sig af udsendelsen af ACA Danmarks Nyhedsbrev. Ved samme møde blev det 

https://www.aca-danmark.dk/links/
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pointeret, at Hjemmesideudvalget kun kan påtage sig den tekniske side af nyhedsbrevet i 
forhold til oprettelse af mailliste server, teknisk vedligehold og implementering i forhold til 
hjemmeside. Der henvises til referatet fra SGM i november 2019. 
 
Det var ved fristen for indsendelse af forslag til SGM i februar 2020 ikke modtaget et 
uddybende materiale i forhold til forslaget. Der er heller ikke modtaget ønsker om opstilling 
til udvalget. [Slettet som følge af punkt 4]. 
 
Tiden løb fra os, og går derfor går punktet videre til SGM i maj 2020. 

 

9) Fastsættelse af sted og dato for næste 2 (eller flere) SGM  
24./31. maj 2020 – Fyn – Er i skrivende stund ikke afklaret endnu. SG har en føler ud hos 
fredagsmødet i Svendborg. Nærmere information om tid og sted følger snarest muligt. 

29. august 2020 - Holbæk – Værtsgruppe er Holbækgruppen.  
22. november 2020 - Silkeborg – Værtsgruppe er Silkeborggruppen. 

24./31. januar 2021 – København. 

 

10) Eventuelt  
Til næste SGM skal forslag ifølge vores procedurer være indsendt til servicegruppen@aca-
danmark.dk senest 23. april 2020, såfremt mødet afholdes den 24. maj 2020 eller 30. april 
2020, såfremt mødes afholdes den 31. maj 2020. 
 

11) Kort evalueringsrunde  
Super godt møde, ingen kommentarer, intenst forløb, struktureret, vi vokser, vi kommer 
videre, dejligt møde, rart at se, at det fungerer, tak for service.  
 

12) Afslutningsbøn og sindsrobøn 
Der blev afsluttet med bøn. 

  

mailto:servicegruppen@aca-danmark.dk
mailto:servicegruppen@aca-danmark.dk
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Bilag 1 ACA Nyhedsbrev 

Først og fremmest om service i ACA. 
 
Redaktion: 2-3 stykker 
 
Udgivelsesfrekvens Ca. midt mellem SGM møderne, dog juli udgivelse lidt før. 
15.1 - 15.4 – 1.7 – 15.10, Deadline 14 dage før udgivelse. 
 
Form/opsætning Simple form, som email (ikke print venlig nødvendigvis) – abonnement via 
hjemmesiden. 
 
Indhold - meget korte ”nyheder”  
 
Eksempler: Highlights fra seneste SGM, Highlights fra WSO og WSO EC hjemmesiderne, 
meddelelser fra SGM/serviceudvalg, ACA grupper, events /opreklamering af ACA arrangementer 
mv. efter samme retningslinjer som materiale på hjemmesiden. 
 
Alle i ACA kan indsende forslag til indhold, ACA’er, Aca grupper, serviceudvalg og SGM mf. 
 
Et oktober nummer udgivet 15.10 kunne indeholde: 

- Konventudvalg nedsat på seneste SGM 

- Åbent for registrering til ABC/AWC i april 2020 Florida 

- Åbent for ACA grupper forslag til afstemning på ABC deadline 30. nov. 

- Events Rødbogsstafet i Silkeborg 23. nov. Nyt møde på Nørrebro 

- Næste SGM 24. Nov.  Deadline for forslag 27. okt. 
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Bilag 2: Lagerlister fra Bogsalgsudvalget, litteratur og mønter. 

Lagersliste Litteratur Ringsted Silkeborg Lager i 

alt 

Voksne børn af alkoholikere / dysfunktionelle  familier 

(Store Røde Bog på dansk) 
115 5 120 

Voksne børns Tolv Trin (Det gule trinhæfte på dansk) 300 10 310 

Styrkelse af Min Helbredelse (Meditationsbogen på 

dansk) 
605 0 605 

Jubilæumsudgaven af Store Rød Bog (på engelsk) 4 3 7 

Twelve Steps of Adult Children (Det gule trinhæfte på 

engelsk) 
68 0 68 

The Laundry Lists Workbook 48 0 48 

Trin, Traditioner og andre Tekster (Det lilla hæfte) 629 7 636 

Spørgsmål og svar PT UDSOLGT 0 0 0 

Velkommen til ACA 0 40 40 

Opstart af gruppe, mødeforløb og tekster 0 24 24 

ACA – er det noget for dig? (10 stk.)   0 0 

Lager i alt 1769 89 1858 
     

 
Senest opdateret 

   

 
 15.02.2020 

   

 

 
Lagerliste mønter Ringsted Silkeborg Lager i alt 

Nykommer mønt (aluminium) 99 10 109 

1 Månedersmønt (aluminium) 14 9 23 

2 Månedersmønt (aluminium) 0 16 16 

3 Månedersmønt (aluminium) 10 15 25 

6 Månedersmønt (aluminium) 20 18 38 

9 Månedersmønt (aluminium) 62 16 78 

1 Årsmønt (bronze) 4 4 8 

2 Årsmønt (bronze) 58 6 64 

3 Årsmønt (bronze) 52 8 60 

4 Årsmønt (bronze) 54 8 62 

5 Årsmønt (bronze) 61 12 73 

6 Årsmønt (bronze) 61 4 65 

7 Årsmønt (bronze) 1 0 1 

8 Årsmønt (bronze) 9 3 12 

9 Årsmønt (bronze) 30 2 32 

10 Årsmønt (bronze) PT UDSOLGT 0 0 0 

11 Årsmønt (bronze) 3 1 4 

12 Årsmønt (bronze) 9 4 13 

13 Årsmønt (bronze) 0 0 0 

14 Årsmønt (bronze) 2 0 2 

15 Årsmønt (bronze) 5 1 6 

16 Årsmønt (bronze) 2 1 3 
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Lagerliste mønter Ringsted Silkeborg Lager i alt 

17 Årsmønt (bronze) 6 2 8 

18 Årsmønt (bronze) 3 3 6 

19 Årsmønt (bronze) 5 4 9 

20 Årsmønt (bronze) 9 4 13 

21 Årsmønt (bronze) 15 4 19 

22 Årsmønt (bronze) 7 4 11 

23 Årsmønt (bronze) 3 5 8 

24 Årsmønt (bronze) 5 5 10 

25 Årsmønt (bronze) 3 2 5 

26 Årsmønt (bronze) 1 2 3 

27 Årsmønt (bronze) 1 2 3 

28 Årsmønt (bronze) 5 3 8 

29 Årsmønt (bronze) 5 3 8 

30 Årsmønt (bronze) 5 3 8 

31 Årsmønt (bronze) 7 3 10 

32 Årsmønt (bronze) 7 3 10 

33 Årsmønt (bronze) 7 3 10 

34 Årsmønt (bronze) 7 3 10 

35 Årsmønt (bronze) 7 3 10 

36 Årsmønt (bronze) PT Ikke i DK 0 0 0 

37 Årsmønt (bronze) PT Ikke i DK 0 0 0 

38 Årsmønt (bronze) PT Ikke i DK 0 0 0 

39 Årsmønt (bronze) PT Ikke i DK 0 0 0 

40 Årsmønt (bronze) PT Ikke i DK 0 0 0 

I alt 664 199 863 

 

 


