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Referat af ACA Danmarks Servicegruppemøde (SGM) 
Tid: Søndag, den 30. august 2020 kl. 13-16.30. 
Sted: Roedsvej 10, 4300 Holbæk. OBS: Der er ikke mulighed for at bruge køkkenfaciliteterne. Det 
anbefales derfor, at man selv medbringer mad og drikkelse. 
 

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). 

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. 
Mikkel blev valgt til mødeleder. Carsten L blev valgt til ordstyrer. Annette blev valgt til 
referent. 
 

3) Kort navnerunde med navn og gruppetilhørsforhold samt nyt fra ACA-grupperne (kort).  
Anette Ø, SGR for mødet i Anna Kirke, København, som åbner op igen efter covid-19 
nedlukning. Anette Ø stopper som SGR for gruppen. 

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

Joan, medlem af FU, Bogsalgsudvalget og Info-udvalget 

Charlotte, SGR for torsdagsmødet i Roskilde. Mødet er siden genåbning efter covid-19 
nedlukning, skrumpet meget i antal deltagere. Mødet vil blive lukket, hvis antallet af deltagere 
ikke ændres. 

Thorsten, gæst fra Holbæk gruppen. 

Annette JK, Webmaster for ACA Danmark, medlem af Hjemmesideudvalget. 

Carsten L, SGR for mødet i Holbæk. Mødet er åbnet igen efter covid-19 lockdown. 

Carsten S, SGR for Silkeborg, kun 2 faste medlemmer, og medlem af FU, bogsalg, konvent og 
nyhedsbrev 

Mikkel, SGR for fredagsmødet i Koldinggade, 15-20 pr. gang. Medlem af FU og IU. 

 

4) Godkendelse af dagsorden og tidsplan for mødet. 

Dagsorden og tidsplan blev godkendt. 

 

5) Godkendelse af referat fra sidste SGM (31. maj 2020). 
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Referatet blev godkendt. 

 

6) Opstilling/Valg til Serviceposter (herunder føl/suppleant). 

- Sekretærudvalg – Annette JK stiller op igen. Dels vil udvalget ikke står tomt, så et ekstra 
medlem kunne være føl og læres op, med henblik på at tage over. Dels er der behov for, at 
FU igen har min. 5 medlemmer, særligt fordi dette antal er nødvendigt for at kunne gå i 
banken, og få givet vores kasserersuppleant adgang til kontoren. Det ene medlem af 
sekretærudvalget er automatisk medlem af FU. SG støttede opstillingen, og Annette kan 
vælges næste gang.  
 

7) Status/opdatering fra SU. 

a) Kasserer/Økonomiudvalget 
Statusrapport fra Pia, Kasserer for ACA Danmark: 
Saldoen på foreningens konto er pr. 30.8.2020: kr. 121.340,06 
Der er uafregnede udeståender med Bogsalgsudvalget og Infoudvalget for lager, 
forsendelse og transport, som kræver et fysisk møde for overblik, fordi udgifter og 
indtægter har været kørt lidt parallelt). Det er mit skøn, er det drejer sig om under kr. 
10.000. Dvs. at vi har ca. kr. 110.000 disponibelt. 
Der er oprettet CVR for ACA – Danmark (41587342), og der er bestilt NemID medarbejder 
login til kassereren. 
 

b) Forretningsudvalget 
Udvalget har nu faste online møder hver den første søndag i måneden. Konstituering er 
ikke på plads. Der arbejdes stadig på bestilling af flere Røde Bøger og mønter. 
 

c) Sekretærudvalget 
Der skal ses på at få opdateret dokumentet Servicegruppens arbejde, samt en guide, Sådan 
arbejder Sekretærudvalget, så en videregivelse af serviceposten kan gøres nemmere. 

  
d) Litteraturudvalget 

Hasse, som har deltaget i SGM, er stoppet, da han er blevet valgt til formand og ACA 
Europakomitéens litteraturudvalget. Udvalgets øvrige medlemmer er alene interesseret i 
oversættelsesarbejdet, og ønsker ikke deltage i SGM. Der er således behov for nye kræfter 
til udvalget, særligt i form af kontakten til SG. 
Hasse har lovet at være behjælpelig med at få genoptrykningen af den nye danske version 
af Rød Bog. Han har efterfølgende oplyst, at ACA WSO stadig arbejder på at få ansat en ny 
graphic designer. Flere har været interviewet, men den rigtige afløser er altså ikke fundet 
endnu. 
 

e) Hjemmesideudvalget 
Havde møde den 24. august, hvor vi har prioriteret opgaver. Vi kommer til at bruge den 
næste tid på at udvikle en mødedatabase i stil med den, som AA bruger. Det betyder, at 
gruppen selv kan registrere de nødvendige informationer om mødet (nye møde eller 
ændringer), som så vil endeligt valideres af Hjemmesideudvalget. Det vil bl.a. blive en 
forudsætning for at fremgå af mødelisten, at der som minimum er en mailkontakt til 
gruppen. Der er i dag for mange møder, som slet ikke er kontaktbare, hvilket vi mener er i 
strid med traditionerne (nr. 1, 4 og 5).  
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f) Mødelisteudvalget 
Møder, som ikke er kontaktbare, har fået en besked via mødelisten på hjemmesiden, at 
mødet vil blive fjernet fra hjemmesiden, hvis de ikke melder tilbage til Mødelisteudvalget 
eller Webmaster med nye kontaktoplysninger. 

 
g) Bogsalgsudvalget 

Mangler en egentlig konstituering. Joan står overvejende for kommunikationen. Peter og 
Carsten for at sende bøger ud. Planlægger at mødes én gang pr. måned. Der er ikke mange 
Rødbøger og mønter tilbage. Bestillingslisterne skal opdateres. Disse sendes til webmaster, 
som kan lægge dem på hjemmesiden. 
 
Mange har under covid-19 henvendt sig for at få bøger sendt privat, hvilket vi normalt ikke 
gør, da bøger kun sendes til grupperne. Charlotte rejste et spørgsmål, om vi skal ændre 
vores beslutning om, at der kun sendes bøger ud til grupperne. I AA kan alle købe 
fællesskabets bøger. Lige nu dækker ACA Danmark udgifter til porto, når bøger sendes til 
grupperne, så måske bør vi i samme moment også tage en snak om, hvordan betaling for 
porto skal foregå. Nu hvor vi har fået CVR nr. har vi mulighed for at lave erhvervsaftaler i 
forhold til udgifter til porto. Dette punkt vil Charlotte og Annette JK sikre kommer på 
dagsordenen til næste SGM, så det kan tages op til diskussion. 
 
En psykolog havde også henvendt sig og var interesseret i at købe en bog. Det tidligere 
Hospital- og Institutionsudvalg, som SG har besluttet at lægge ind under Infoudvalget, 
aktivt kontaktede behandlersegmentet for at sende information ud om ACA. Derfor var det 
SG’s holdning, at der kan sendes ACA litteratur til behandlere. Der blev mindet om, at man 
kan låne Røde Bøger på bibliotekerne. 
 

h) Kontaktudvalget 
Der har særligt været henvendelser fra folk, som vil vide om møderne er åbne. 
 

i) Infoudvalget 
Stevnstræffet blev som bekendt aflyst pga. covid-19. Dato for 2021 er på plads. Anette Ø 
fra Infoudvalget har været en del af AA’s Stevnstræfudvalg, men træder nu ud af udvalget, 
da hun ikke har tiden til det længere. Anette Ø vælger i den forbindelse også at træde ud af 
Infoudvalget. Hvis andre er interesseret i at være med til at planlægge Stevnstræffet eller 
være med til at tage ACA med ud til forskellige events, hos andre tolvtrins fællesskaber 
eller dage med fokus på sundhed, kan man kontakte Info-udvalget. 
 

j) Internationalt udvalg 
Mikkel oplever en vis metaltræthed i forhold til det internationale arbejde, da der har 
været en masse oplevelser af at afvige fra de beslutninger, som er blevet truffet. Men 
Mikkel deltager i det, som han orker. Mikkel håber at lysten og energien, vender tilbage. 
Han afstår gerne posten, hvis andre skulle have lyst. 
Hasse har pt. travlt med sin nye post som formand for det Europæiske Litteraturudvalg. 
I IU regner de med, at der er penge (set i lyset af kassererens status fra SGM i maj). 
 

k) Servicetelefonudvalget 
Ikke noget nyt. Har afventet tilbagemelding om CVR nr., så der kan ses nærmere på 
mulighederne for erhvervstelefoni. 
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l) Konventudvalg 
Ikke noget nyt siden sidste SGM. 

 
m) Nyhedsbrevsudvalget 

Udvalget har lidt ventet på den tekniske løsning, men der har ikke været henvendelser om 
ønsker om at få bidrag i et nyhedsbrev, fra andre udvalg, grupper eller medlemmer. Det 
skal helst ikke være udvalget, som skal skrive nyhedsbrevet, men alene stå for at samle 
inputs. SG mener ikke, at der nogen grund til at vente på, at der foreligger teknisk 
nyhedsbrevsudsendelsesløsning, da et nyhedsbrev blot kan sendes til de grupper, hvor der 
er kontakt (enten på mail eller sms). Og det ”fysisk” kan lægges på hjemmesiden. Når den 
tekniske del er på plads vil det kunne sendes direkte ud til abonnenter. 
 

8) Øvrige punkter (fra forrige SGM og indkommet siden). Diskussionspunkter. 
 
a) Forslag om ændring af procedurer for medlemskab af serviceudvalg  

Det blev besluttet ved SGM i maj 2020, at FU skulle udfærdige et konkret forslag, SG kan 
tage stilling til.  
 
FU er ikke klar med et konkret forslag endnu. Men der er tanker om, at hvert udvalg skal 
være en ”formand” for udvalget, som har kontakten til SGM, så der kan gives status om 
udvalgets arbejde. 
 

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. 

 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 ”Anbefalet læsning” på vores hjemmeside 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. 
Punktet blev indsendt til og diskuteret ved SGM februar 2020, hvorfor der henvises til 

https://www.aca-danmark.dk/links/
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referatet herfra. Ved SGM i maj 2020 nåede vi ikke punktet, hvorfor det blev skudt til SGM i 
august 2020. 
 
Der var tilslutning til alle forslagene, på nær at fjerne linksene til andre 12 Trins 
Fællesskaber, da vi i henhold til vores traditioner samarbejder med andre fælleskaber. Der 
var dog det ønske, at der linkes til de danske versioner af andre 12 Trins Fællesskaber. Der 
er desuden behov for en introduktion til Links siden, så det er klart, at ACA er for alle, der 
ønsker at komme sig over eftervirkningerne af at være vokset op i et dysfunktionelt hjem, 
og at man kan have andre problematikker, så som et misbrug, som følge af ens voksen barn 
problematik. Dette vil webmaster skrive et udkast til, som kan klappes af med FU. 
 
Det var spørgsmål til, hvad der ligger i ”ACA-relateret arrangement” og ”element af 
helbredelse”. 
Det er SG’s holdning, at i forhold til ”ACA-relaterede arrangementer” menes der et 
arrangement, som tager udgangspunkt i en gruppesamvittighedsbeslutning. Vores tradition 
siger, at vi kun er betroede tjenere. Så er det vigtigt, at det er klart, at der er tale om en 
gruppes eller et udvalgs gruppesamvittigheds beslutning, hvor alle har haft mulighed for at 
deltage, frem for enkeltpersoners initiativer, som må betragtes som værende privat. 
 
I forhold til ”element af helbredelse”, så vil det kunne være afholdelse af et ACA møde, 
 
I forhold at opstart af workshops, startes disse ofte af enkeltpersoner, og ikke en gruppe. 
Det medførte en diskussion om, hvem det egentlig er, der er eller bør være ”afsender”. 
Ofte er det nykommeren, som selv må finde ud af det. Kontaktudvalget oplyste, at der ofte 
kommer spørgsmål om, hvornår ACA Danmark afholder en trin-workshop. Kan det virkelig 
være nykommernes opgave at sørge for at der blive oprettet en trin-workshop. Så bør det 
være ACA Danmark som et hele eller en gruppe, som påtager sig at arrangere en 
workshop? Vi kan også tænke Zoom ind i afholdelse af workshop. 
 
Et spørgsmål blev rejst om, hvordan man egentlig kommer i betragtning som ny vejleder i 
en workshop?  Hvordan bliver erfaringer ved at være vejleder givet videre. Kunne der fx 
være en ACA Danmark Trin Workshop Standard? Der har fx været stor interesse fra de 
udenlandske ACA fællesskaber og vores danske trin-workshopsmodel, hvilket Mikkel fx har 
været i Rusland og fortælle om. Der kunne også være en såkaldt ”Vejleder-bank” en liste 
over ACA’ere, som gerne stiller sig til rådighed til workshops. 
 
Mikkel foreslog, at de gode erfaringer, som fællesskabet har, kunne samles i nogle 
retningslinjer (PDF), som workshopsvejledere kan tage udgangspunkt i. Det blev besluttet 
at fortsætte diskussionen ved at sætte det på som punkt på næste SGM, med henblik på en 
afklaring i forhold til ACA trin-workshops, vejledere mv. 
 
SG vedtog forslaget med den undtagelse, at siden om links ikke blive slette, men tilføjes en 
bedre intro tekst, som beskrevet herover. 
 
Det er også vigtigt at vores kommende nyhedsbrev tager udgangspunkt i disse 
retningslinjer. 
 

c) Forslag om at oprette et Slack-forum til ACA Danmark. 

SG har tidligere talt om mulighederne ved at bruge Slack-forum i forbindelse med 
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servicearbejdet i ACA Danmark. Mikkel L. har til SGM i maj 2020 indsendt et forslag til 
formel beslutning: 

”Jeg tilbyder gerne at oprette det, samt udarbejde retningslinjer for det (lukkede fora til FU, 
udvalg, rettigheder, åbne fora for alle interesserede osv.). Jeg har rimelig stor erfaring med 
brugen af det fra servicearbejde internationalt, hvor ACA WSO bruger det som 
arbejdsredskab for service. Hvis nogen har erfaring med at administrere det, sig endelig til. 

Jeg tror det kan styrke vores fællesskab og lette informationer til og fra grupper og individer 
betydeligt.” 

 

Det blev diskuteret, om der er behov. I Slack kan man have åbne og lukkede forum 

I diverse mailtråde kan det være svært at holde overblik. Det kan være en måde, at ACA 
medlemmer. Men umiddelbart vurderedes det ikke, at der var det store behov. Evt. kunne 
FU have glæde af det, og kunne afprøve det, og få lidt er faring.  

 

Det blev besluttet, at vi lader det ligge for nu. Hvis FU set et behov for at oprette en Slack 
kanal og et forum, kan det gøre det. 

 

d) Forslag om at SGM fremover afholdes på Zoom 
Under SGM i maj 2020 stillede Rudi forslaget. Ved at bruge Zoom til at afholdelse af SGM 
behøver man ikke rejse så langt for at deltage. 

 

Det eneste SGM, vi har afholdt online, var det dårligst besøgte SGM i mange år. Online 
adgang til SGM kunne vi overveje, men det kræver PC adgang, og gode mikrofoner og 
højtalere. 

 

Der var flertal for at afholde møderne fysik. Men hvis der er nogen, som ville være villige til 
at stå for at sikre, at det teknisk er muligt at inkludere online adgang ved SGM, så der er 
PC, mulighed for internet adgang og forslag til indkøb af højtalere og mikrofon, så vil det 
være velkomment. 

 

e) Forslag om, at Mødelisteudvalget nedlægges som selvstændigt udvalg og i stedet 
placeres opgaven med at vedligeholde mødelisten under Hjemmesideudvalget 
Hjemmesideudvalget og Mødelisteudvalget stiller dette forslag, da det vedligeholde 
mødelisten på ACA Danmarks hjemmeside blot er en del af det at vedligeholde 
hjemmesiden, og derfor synes det meget naturligt at placere denne opgave under 
Hjemmesideudvalget. 

 

I tillid til at Mødelisteudvalget og Hjemmesideudvalget er de rette til at vurdere, hvordan 
opgaverne knyttet til vedligehold af hjemmeside, blev forslaget vedtaget. 

 

9) Fastsættelse af sted og dato for næste 2 (eller flere) SGM  
22. november 2020 - Jylland – Værtsgruppe er Silkeborggruppen – afhænger dog af covid-19 
situationen. 

28. februar 2021 – København – Interesserede grupper kan melde sig som værtsgruppe ved 
skrive til sekretaer@aca-danmark.dk.  

30. maj 2021 – Fyn – Interesserede grupper kan melde sig som værtsgruppe ved skrive til 
sekretaer@aca-danmark.dk. 

mailto:sekretaer@aca-danmark.dk
mailto:sekretaer@aca-danmark.dk


 

 

7 

 

29. august 2021 – Sjælland - Interesserede grupper kan melde sig som værtsgruppe ved skrive 
til sekretaer@aca-danmark.dk. 
 
Joan spørger en af grupperne i Odense og gruppen i Ringsted. 

 

10) Eventuelt  
Intet til dette punkt. 
 

11) Kort evalueringsrunde  
Super dejligt møde, og dejligt at ses fysisk. Dejligt at vi nåede alle punkter på dagsordenen. 
Dejligt at prøve at være mødeleder. Dejligt at vi kan enes om at være uenige og alligevel finde 
frem til den gode løsning i fuld fordragelighed. Går hjem med en følelse i maven af et 
konstruktivt og lærerigt møde. God tid at diskutere det ting, som vi har været uenige om. 
 

12) Afslutningsbøn og sindsrobøn 
Der blev bedt afslutningsbøn og sindsrobøn 6 min. før kl. 16.30. Ingen kunne huske, hvornår 
det sidst er sket, at SGM er sluttet før tiden…  

mailto:sekretaer@aca-danmark.dk

