Dagsorden til ACA Danmarks Servicegruppemøde (SGM)
Tid: Søndag, den 28. november 2021 kl. 13-16.30.
Via Zoom: https://zoom.us/j/96069205588?pwd=b3pzakdhaW1pQkl2R2RHWTR1TndHQT09,
Møde-id: 96069205588, password: SGMnov2021
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 (29. august 2021).
6) Opstilling/Valg til Serviceposter (herunder føl/suppleant).
a) Valg til Litteraturudvalget:
Patricia stillede op til litteraturudvalget ved SGM i august 2021 og kan vælges.
Det er brug for frivillige til service i ACA Danmarks forskellige serviceudvalg. Se mere på
hjemmesiden under fanen Service/Serviceudvalg, samt i referatet fra SGM, maj 2021 (som kan
downloades her: https://www.aca-danmark.dk/servicegruppen/servicegruppens_arkiv/).
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.
7) Status/opdatering fra SU.
Alle udvalg har en serviceside på ACA Danmarks hjemmeside: https://www.acadanmark.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
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Forretningsudvalget
Sekretærudvalget
Litteraturudvalget
Hjemmesideudvalget
Bogsalgsudvalget
Kontaktudvalget
Infoudvalget
Internationalt udvalg
Servicetelefonudvalget
Konventudvalg
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’s forslag, jf. pkt 8.a, om ændring af procedure for at kunne deltage i serviceudvalg
Nuværende procedure, i henhold til dokumentet Servicegruppens arbejde, side 7.
”For at kunne lade sig opstille og vælge til serviceposter, skal man møde op personligt, så
man kan fortælle lidt om sig selv og sin helbredelses- og serviceerfaring, under i øvrigt
gældende anonymitets principper, samt sin motivation for at lade sig opstille til
serviceposten.
For at kunne vælges til et SU, bør man have deltaget i mindst to ud af 3 fortløbende SGM
inden for de seneste 2 år.
Alle SU er forpligtet til at holde SG informeret om deres aktiviteter. Udvalget eller
repræsentanter for dette bør være repræsenteret ved de 4 årlige SGM, så udvalget under
dagsordnens pkt. 7 kan fremlægge en status fra udvalget. Kan udvalget ikke møde op fysisk
til et SGM, bør udvalget på forhånd sende en skriftlig statusrapport til SG. SU, som ikke har
deltaget i (eller fremsendt rapport til SG) de seneste 2 SGM, må betragtes som værende
inaktive, hvorfor SG kan opstille og vælge nye medlemmer til SU’et eller nedlægge dette,
hvis det skønnes nødvendigt. Opstilling og valg til SU følger de sædvanlige procedure
herfor, ligesom nedlæggelse af et SU skal stilles som et konkret forslag til dagsordnen for
SGM.”
FU’s forslag til en ny procedure
”Hvert SU er direkte ansvarlig over for dem, de tjener, hvilket er SG. Hvert udvalg skal
derfor vælge en formand blandt sine medlemmer, som på udvalget vegne sørger for at
aflægge rapport ved hvert SGM. Hvis udvalget finder det nødvendigt kan det også vælge en
næstformand, som kan varetage formandens forpligtelser i forhold til SGM, hvis
formanden er forhindret heri. Rapporten kan være mundtlig eller skriftlig.
Udvalgets opgaver fastsættes af SG, men udvalget bestemmer selv, hvilke kvalifikationer,
der er nødvendige for at kunne blive medlem af udvalget, og hvilken struktur udvalget skal
have, så det bedst løser dets opgaver.
Alle ACA’ere, som har lyst til at yde service i et SU, kan blive medlem af et SU, dog under
forudsætning af at de besidder de kvalifikationer, som behøves, for at udvalget kan udføre
sin opgave. Dette gælder dog ikke for en plads i Forretningsudvalget, Webmasterposten,
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Kasserer- og kasserersuppleantposten, hvortil man vælges direkte af SG.
Der mindes om rotationsprincippet, hvorfor det bør tilstræbes, at en formand sidder i højst
3 år, men det afhænger naturligvis af, hvor let det er at rekruttere medlemmer til et
udvalg.
Valg til Forretningsudvalget, Webmasterposten, Kasserer- og kasserersuppleantposten
kræver, at man først opstiller til posten ved et SGM, og dernæst bliver valgt på et
efterfølgende SGM.”.
b) Forslag om at Servicetelefonudvalget nedlægges
Der er ikke længere er aktive betroede tjenere i udvalget. Da det ikke giver mening at have
et tomt udvalg, besluttede SG ved SGM i august 2021 at stille forslag om, at udvalget
nedlægges. Vi hár allerede Kontaktudvalget, som besvarer mange henvendelser fra særligt
nykommere, ligesom der er kontaktpersoner for de fleste møder, som kan kontaktes.
Skulle der være andre, som en dag har lyst til at lave service i et sådant udvalg, kan
oprettelse af udvalget altid stilles som et forslag igen.
c) Forslag om ændring af afholdelse af SGM
For nuværende afholdes SGM 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. Under Covid-19, har
vi måtte afholde 4 SGM’er, som rene Zoom møder. Endelige blev det seneste SGM afholdt
som et hybridmøde (både fysisk fremmøde og mulighed for deltagelse over Zoom) Dette
affødte af en diskussion ved SGM i august 2021, hvilke mundede ud i beslutningen om at
stille følgende forslag til en eventuel ændring af afholdelse af SGM:
i)
SGM afholdes 4 gange årligt den
sidste søndag i februar, maj, august
og november via Zoom

Bevæggrund:
Ovenpå Covid-91 har det vist sig, at vi
sagtens kan afholde et SGM via Zoom. Man
undgår at skulle bruge tid på at finde
grupper, hvor mødet kan afholdes. Vi har fx
ikke kunne finde grupper på Fyn, som har
påtaget sig værtsrollen siden 2017.
Desuden vil grupperepræsentanter, som
normalt ikke kan deltage fysisk, have
mulighed for at deltage, når det foregår
online, hvilket potentielt set inkluderer alle
møder, også dem på Færøerne og i
Grønland. SGM bliver dermed potentielt
mere inkluderende end det er på
nuværende tidspunkt.
ACA Danmark har ikke yderligere udgifter til
afholdelsen af online SGM’er, end vores
Zoom konti koster, og her modtages der
løbende 7. tradition fra de grupper, som
også benytter sig af disse konto.
Endelige vil online SGM’er spare
fællesskabet for den nuværende dækning af
udgifter til transport til og fra SGM.

ii)
SGM afholdes som hybridmøder 4

Bevæggrund:
Der investeres i det nødvendige udstyr
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gange årligt den sidste søndag i
februar i København, i maj på Fyn, i
august på Sjælland og i november i
Jylland, hvortil der også er Zoom
adgang.

(ordentlig lyd mv.), så det også bliver muligt
at deltage i SGM via Zoom. Vi kan dermed
holde fast i ordningen med at komme rundt
i landet, men samtidigt fastholde mulighed
for at flere kan deltage, som ikke måtte
have mulighed herfor fysisk.
Dette forslag forudsætter mulighed for at
benytte en god stabil internetforbindelse på
de steder, hvor mødet afholdes. Mobilt
hotspot vurderes ikke at være tilstrækkeligt.
Det forudsætter ligeledes, at der er
tilstrækkeligt med tekniske kompetencer
blandt de deltagere, som fysisk møder op til
SGM, i forhold til opsætning af det
relevante udstyr, så alle deltagere (både
dem på Zoom og dem, der er fysisk tilstede)
får lige mulighed for at deltage i mødet.

iii)
Der afholdes 4 SGM’er årligt den
sidste søndag i februar, maj, august
og november. Møderne i februar og
august afholdes som fysiske møder
med Zoom adgang (hybridmøder).
Møderne i maj og november
afholdes som online møder via
Zoom. De fysiske møder afholdes på
skift i København, på Fyn, på
Sjælland og i Jylland.

Bevæggrund:
Dette forslag forudsætter de samme
overvejelser, som for forslag nr. ii).
Det nedbringer dog behovet for at skulle
rejse, da antallet af fysiske møder halveres i
forhold til det nuværende, hvormed ACA
Danmarks vil kunne nedbringe de udgifter
fælleskabet har til dækning af udgifter til
transport til og fra SGM.

iv)
Vi fastholder den nuværende
ordning med rene fysiske SGM’er
den sidste søndag i februar i
København, i maj på Fyn, i august på
Sjælland og i november i Jylland, og
gør kun undtagelsesvis brug af
Zoom, såfremt det ikke er muligt at
finde et fysisk sted til afholdelse af
SGM.

Bevæggrund:
Vi fastholder den nuværende ordning, og
afholder SGM fysisk. Zoom bruges kun,
såfremt ydre omstændigheder forhindrer os
i at mødes fysisk.
Grupperne har altid haft mulighed for at
give deres mening til kende, enten ved at
deres servicegrupperepræsentant møder
op eller ved fremsende deres
bemærkninger skriftlig før mødet (f.eks.
skemaet Nyt fra grupperne).

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:
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27. februar 2022 – Et sted i København.
29. maj 2022 – Et sted på Fyn.
28. august 2022 – Et sted på Sjælland.
27. november 2022 – Et sted i Jylland.
Interesserede grupper kan melde sig som værtsgruppe ved skrive til: sekretaer@acadanmark.dk
Sekretærudvalget har udarbejdet en folder om at afholde SGM, som kan findes her: http://acadanmark.dk/wp-uploads/2016/03/How_to_do_SGM.pdf.
10) Eventuelt
11) Kort evalueringsrunde
12) Afslutningsbøn og sindsrobøn
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