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Dagsorden til ACA Danmarks Servicegruppemøde (SGM) 
Tid: Søndag, den 29. august 2021 kl. 13-16.30. 
Sted: Prinsensvej 10, 1.sal, 4100 Ringsted (Samt eventuelt også via Zoom, hvis der er wifi til 
rådighed på mødestedet -  Dette er endnu under afklaring) 
 

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 (30. maj 2021). 
 

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

a) Opstilling til Sekretærudvalget: 
Anne opstillede ved SGM i maj 2021 og kan vælges. 

 

Det er brug for frivillige til service i ACA Danmarks forskellige serviceudvalg. Se mere under 
https://www.aca-danmark.dk/servicegruppen/serviceudvalg/ samt i referatet fra SGM, maj 
2021, som ligger her: http://aca-danmark.dk/wp-uploads/Servicegruppens_arkiv/SGM-
2021/ACA_SGM_referat_30-05-2021.pdf 

Spred gerne budskabet rundt i grupperne, at der er mangler folk til service. Service er utroligt 
vigtigt og en forudsætning for at møderne og servicegrupperne kan eksisterer og fungerer. 
Der er helbredelse i service. SG opfordrer til at man f.eks. læser kap 10 i Rød Bog ”Betydningen 
af service”, side 353-364, samt tradition 9, ligeledes i Rød Bog, side 528-533. Heraf vil man bl.a. 
kunne læse, at service bedst ydes fra et kærligt sted frem for et medafhængigt sted. Endelig 
beskriver afsnittet Gruppens organisering og procedurer i Rød Bog, side 590-597, de typiske 
serviceposter grupperne normalt har. 
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7) Status/opdatering fra SU. 

Alle udvalg har en serviceside på ACA Danmarks hjemmeside: https://www.aca-
danmark.dk/servicegruppen/serviceudvalg/  

Her kan man dels se, hvilke opgaver udvalget løser, samt finde kontaktoplysninger til udvalget, 
og om der eventuelt er brug for flere til service. 

  

a) Kasserer/Økonomiudvalget 
b) Forretningsudvalget 
c) Sekretærudvalget 
d) Litteraturudvalget 
e) Hjemmesideudvalget 
f) Bogsalgsudvalget 
g) Kontaktudvalget 
h) Infoudvalget 
i) Internationalt udvalg 
j) Servicetelefonudvalget 
k) Konventudvalg 
l) Nyhedsbrevsudvalget 

 
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 har diskuteret det, men er ikke klar med et konkret forslag. 
 

9) Fastsættelse af sted for de næste 2 (eller flere) SGM  

SGM afholdes altid på den sidste søndag i måneden i hhv. februar i København, i maj på Fyn, i 
august på Sjælland og i november i Jylland. Dog kan Covid-19 gøre, at det må afholdes via 
Zoom. 

 

Datoer og steder for afholdelse af de fire næste SGM’er er således: 

28. november 2021 – Afholdes i Silkeborg, hvor Silkeborgmødet er vært. 

27. februar 2022 – Et sted i København. 

29. maj 2022 – Et sted på Fyn. 

28. august 2022 – Et sted på Sjælland. 

 

Interesserede grupper kan melde sig som værtsgruppe ved skrive til sekretaer@aca-
danmark.dk. 

Sekretærudvalget har udarbejdet en folder om at afholde SGM, som kan findes her: http://aca-
danmark.dk/wp-uploads/2016/03/How_to_do_SGM.pdf 

 
10) Eventuelt  

 

11) Kort evalueringsrunde  
 

12) Afslutningsbøn og sindsrobøn 
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