Referat 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).
Det blev bedt og læst på.
2) Valg af mødeleder, ordstyrer, samt en referent og/eller referentsuppleant, hvis
Sekretærudvalget er helt eller delvist fraværende ved mødet.
Frank blev valgt til mødeleder og ordstyrer, Annette JK fra Sekretærudvalget skrev referat, og
Patricia blev valgt til referentsuppleant.
3) Kort navnerunde med navn og gruppetilhørsforhold samt nyt fra ACA-grupperne (kort).
- Annette JK, Webmaster, medlem af Hjemmesideudvalget, Sekretærudvalget og FU.
- Frank, medlem af Hjemmesideudvalget.
- Carsten S, SGR for Silkeborggruppen, mødet kæmper, de har fornyeligt flyttet mødedag for
at flere kunne deltage, men de kommer så ikke. Flere af faldet fra pga. coronarestriktioner,
Desuden medlem af FU, Bogsalgsudvalget, Konventudvalget og Nyhedsbrevsudvalget.
- Joan C, stand in for SGR i Ringsted, stor gruppe med ca. 10 hver gang, mange nykommere,
som kommer igen. Desuden medlem af FU, Bogsalgsudvalget, Info-udvalget og
Kontaktudvalget.
- Patricia, gæst og opstillet til Litteraturudvalget.
- Peter, medlem af Bogsalgsudvalget, Info-udvalget og Konventudvalget
- Carsten L, SGR for Holbækgruppen, mødet kører fint, men det er blevet så lille, at folk
bliver nødt til at bestride flere serviceposter. Så det går ned ad bakke, desværre, og de ved
ikke rigtig hvorfor.
- Mikkel, medlem af FU og Internationalt udvalg.
- Joan S, SGR for Aabenraa gruppen. Gruppen er under afvikling, og de forventer, at den
lukker ved det næste møde. Der tabes medlemmer til onlinegrupperne, da gruppens
medlemmer kommer lang vejs fra.
Der var afbud fra Regitze, SGR for Fredagsmødet i Koldinggade, København Ø, og fra Pia,
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kasserer.
Nyt fra Præstø-gruppen, pr. 28.11.2021, fra Tine P:
”Præstøgruppen vokser og vi er nu omkring 5-6-7 mennesker hver gang (til sammenligning
med de 2 vi var henover sommeren). Alle laver service. Nogle laver trin, nogle leder efter
sponsor og andre gør ikke lige nu.
På vores sidste forretningsmøde havde vi en snak om sponsorskab, fordi vi havde haft en
episode med én der havde fået en sponsor af modsatte køn og oplevede kritik af det rundt
omkring i fællesskabet. Nogle fra gruppen gjorde vedkommende opmærksom på hvad der står i
Rød Bog om sponsorskab og køn. Jeg har siden talt med mit ACA-netværk og hører to
synspunkter, og det skaber forvirring synes jeg (og forvirring er en trigger for mig). Det ene
synspunkt er at man kan vælge frit uanset køn fordi der kan være ting i opvæksten der taler
derfor. Jeg har ikke kunnet finde noget i vores tekster eller på ACA-hjemmesider om dette, så
det er muligvis lokalt i nogle grupper at dette praktiseres. Det andet er det der flugter med det
der står i Rød Bog; at man vælger sponsor af samme køn. De var én i vores gruppe der fortalte
at personen havde følt stor lettelse over at høre dette. Jeg fandt også en beskrivelse på
aldultchildren.org som jeg synes var god, også ift. en mere moderne tilgang til køn, det hed 'a
sponsor is the sex you wouldn't date'. Så er der en fælles holdning til dette, og skal der være
det? Eller er dette noget som den enkelte gruppe kan beslutte? Og som differentierer os… eller
skiller os ad? Det ville være dejligt hvis I ville tage det op.”
Det blev besluttet af FU svarer Præstø-gruppen på deres spørgsmål.
Nyt fra gruppen i Taksigelseskirken, København Ø, pr. 28.11.2021, fra Mia M:
”Det går godt i Taksigelseskirken. Stabilt fremmøde og nye ansigter. Jeg prøver at arrangere
nytårsaften for ACA'ere i Taksigelseskirken, skal lige have praktiske på plads. ”
Nyt fra Søborg-gruppen, ved København, pr. den 25.11.2021, fra Mette B:
”Vi er en lille men velfungerende gruppe. Vi har dog svært ved at få serviceposterne besat. Der
kommer ca. 4-5 personer til hvert møde. Vi ønsker at sprede det gode budskab om et godt
møde ud i hele Københavnsområdet. Der kommer jævnligt nykommere, og vores oplevelse er,
at de føler sig godt modtaget, men de kommer sjældent igen. Mia som er SG-repræsentant i
Taksigelseskirken er vores (uofficielle) SG-suppleant.”
4) Godkendelse af dagsorden og tidsplan for mødet.
OBS, der står referat i overskriften til den udsendte dagsorden. Der skal selvfølgelig stå
Dagsorden. En revideret version af dagsordenen lægges på hjemmesiden.
Dagsordenen blev godkendt og der blev besluttet 2 x 10 min. pauser.
5) Godkendelse af referat fra sidste SGM (29. august 2021).
Referatet af SGM, afholdt den 29. august 2021, blev godkendt.
6) Opstilling/Valg til Serviceposter (herunder føl/suppleant).
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a) Valg til Litteraturudvalget:
Patricia stillede op til litteraturudvalget ved SGM i august 2021 og kan vælges.
Patricia blev valgt.
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
Pia er Kasserer og Jan er kasserersuppleant
Der var afbud fra Pia, men havde skriftligt oplyst, at det nu er meget vigtigt, at vi får styr på
de ting, som banken i henhold til gældende lovgivning kræver af oplysninger, når man har
en foreningskonto. Vi har CVR nr. og er registreret som en forening. Derfor skal banken
have følgende oplysning:
 Foreningens/virksomhedens gældende vedtægter (de specifikt har brug for er at vide
hvem der 'tegner foreningen'- dvs. hvem der kan påtage foreningen forpligtelser).
 Referat fra foreningens/virksomhedens seneste generalforsamling. Referatet skal være
dateret og underskrevet af dirigenten. Referatet af næste servicegruppemøde er helt
ok, når bare det er underskrevet af dirigent/ordstyrer.
 Oplysninger om foreningens bestyrelsesmedlemmer.
o Banken er ligeglade med, om vi rent faktisk selv bruger en bestyrelse - de skal
bare have mindst tre personer, der er villige til at tegne foreningen med
personlig ID - og med vores struktur tænker jeg at kassereren, sekretæren og
f.eks. en fra bogsalg er et passende 'uddrag'.
 ID- og adresse dokumentation på alle bestyrelsesmedlemmer (jf. ovenstående).
Da vi over længere tid ikke har imødekommet bankens lovpligtige krav, kan vi pt. ikke
overføre penge til udenlandsk registrerede virksomheder. Dette følger af terror- og
hvidvaskningslovgivningen. Men betaling af dansk registrerede virksomheder og lign. er
ikke et problem.
Der er usikkerhed, om Jan stadig er med som kasserersuppleant. Pia har ikke kontakt til
ham, så måske vi er ude i, at der skal vælges en ny kasserersuppleant?
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Det blev aftalt, at Carsten S sammen med Peter udarbejder udkast til nogle simple
vedtægter, som kan imødekommen bankens og lovgivningens krav. Peter og Carsten L har
erfaringer fra andre 12-trins Fællesskaber, og ved, at det kan gøres ret simpelt. Så vi kan
trække på de andre Fællesskabers erfaringer.
Forslag til vedtægter skal være klar til næste SGM.
b) Forretningsudvalget
Udvalget består Pia, Annette JK, Mikkel, Hasse, Carsten S og Joan
Der har kun været e-mail-kontakt. Vi skal have gang i månedlige møder igen.
Det norske ACA Fællesskab ville købe danske version af ACA bøger via vores
Bogsalgsudvalg, og fik nej, da SG opgave er at støtte det danske ACA Fællesskab. Det
norske ACA Fællesskab kan dog som Intergruppe bestille trykning af den danske litteratur,
og få det leveret direkte til Norge. Det er ikke nødvendigt, at det går via os.
c) Sekretærudvalget
Udvalget består af Annette JK, og der er plads til én mere i udvalget.
Ud over udvalgets almindelige driftsopgaver, er der ikke sket yderligere i forhold til at få
udarbejdet en arbejdsbeskrivelse. Derudover er det besvaret enkelte henvendelser sendt
til SG’s e-mail.
d) Litteraturudvalget
Udvalget består af Patricia. Derudover er Tine P og Annette JK tilknyttet som oversættere
specifikke stykker ACA litteratur/pjecer.
Status pr. 28.11.2021, for oversættelsen af The Laundry List Workbook (LLW), fra Tine P:
”Jeg er i gang med at læse korrektur, så selve teksten om tjeklisterne lander snart hos
Annette JK. Dernæst håber jeg at der ligger forlag af det afsnit om tjeklisten fra Rød Bog
som kan indsættes i bilag. Og jeg vil gerne have kontakt med en grafisk begavet person der
kan hjælpe med nogle sider. Kunne vi efterlyse én på hjemmesiden? Efterfølgende skal der
laves noget copy-paste arbejde. Jeg (og mit Indre Barn) har været kørt lidt træt af arbejdet
og også været syg, men jeg er fortrøstningsfuld om at jeg nok skal nå i mål.”
Annette JK og Turid er ved et tidligere SGM blevet udpeget til at være proffreader på Tine
P’s oversættelse af LLW.
Derudover er der behov for proffreading af en pjecen To the Beginner in us all, som
Annette JK har oversat. Patricia meldte sig som proffreader.
e) Hjemmesideudvalget
Udvalget består af Annette JK (Webmaster), Frank og Pia.
Der har ikke været møde i udvalget siden sidste SGM. Det har vi brug for, men da vi hver
især er livsramt, så har der mest været almindelige opdateringer af mødelisten. Enkelte
grupper er nedlagt – både fysiske og online – som følge af mangel på service. Desuden
arbejdes der på at sikre e-mailkontakt til alle grupperne.
Store arbejdsopgaver i pipeline er udvikling af en ny mødeliste database og en onlineshop.
Der vil blive sendt en e-mail til alle udvalgene med anmodning om, at informationen om
det udvalgene arbejder med, kan blive opdateret.
Desuden har udvalget modtaget en e-mail om onlinegrupper uden valgte betroede tjenere.
Annette JK har foretaget en undersøgelse af mødestatistikken på vores to Zoom konti. Her
ser det ud til at 3-4 møder ud af 19 fungerer dårligt. Forudsætningen for velfungerende
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møde er stabilt service. Vi hænger heller ikke nøglen og mødeguiden på døren til de fysiske
møder. Så udvalget vil se på, at det har skabt en uhensigtsmæssig adfærd i form af
manglende servicevillighed, at vi giver lov til, at mødeguides og zoom oplysninger (direkte
link) ligger direkte på mødelisten.
Hvis det derimod kræver, at gruppen selv skal stå for det, så vil det helt sikkert eliminere de
grupper, hvor der ikke er god service. Udvalget vil tage problematikken op på deres næste
udvalgsmøde, og de førnævnte 3-4 møder vil blive kontaktet og bedt om en
aktivitetsstatus. Det vil blive lukket, hvis de ikke kører.
f) Bogsalgsudvalget
Udvalget består af Peter, Joan og Carsten S.
Mødes hver den første tirsdag i måneden. Den nye bog, The Reparenting Guide Book er
ankommet. Der skal afklares pris mv. med FU. Derefter kan bestillingslisten på
hjemmesiden opdateres. Først herefter vil grupperne kunne bestille.
Der mangler stadig flere mønter. Vi vil først kunne bestille flere mønter, når vi har opfyldt
vores forpligtelser i forhold til banken. Se under pkt. a.
Der har været problemer med, at vores bestillinger af bøger bliver leveret (aflæsset) med
utrolig kort varsel. Det skal der rettes op på, så det sikres, at der er en til at modtage
leveringen.
Det er langt under halvdelen af grupperne i Danmark, der bestiller litteratur.
Udvalget ønsker, at deres nuværende e-mail alene bliver benyttet til bestilling, og at der
oprettes en ny e-mail til udvalget, så beskeder ikke drukner. Dette klares i samråd med
Webmaster.
g) Kontaktudvalget
Udvalget består af Joan og Charlotte.
Der har overvejende været henvendelser fra nykommere.
h) Infoudvalget
Udvalget består af Joan og Peter.
Udvalget har deltaget i Møn folkemøde og Ringstednatten.
De har købt ny T-shirts, som er blevet finansieret af 7. tradition fra Ringsted, så de tager sig
pænt ud, når de er ude med deres ACA stand.
Udvalget modtager gerne forslag og input fra grupperne rundt om i landet til event
(folkemøder, konferencer mv), som udvalget kunne deltage i. I den forbindelse vil de
meget gerne have bistand fra den lokale gruppe.
i) Internationalt udvalg
Udvalget består af Mikkel og Hasse
Mikkel holder sig orienteret og videregiver relevante informationer, som kommer via
hjemmesiden, f.eks. at det er muligt at downloade optagelserne fra AWC 2021 gratis.
Mikkel oplyste, at Hasse ligger sine kræfter i ACA’s Europæiske Komité.
Det blev spurgt til, hvad status er på at skabe en Europæisk Region, og om det får
konsekvenser for ACA Danmark. Mikkel redegjorde for, at ifølge ACA’s servicestruktur, er
Regioner en sammenslutning af Intergrupper.
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Men da Mikkel ikke deltager i den Europæiske Komite, ved han ikke, om man beslutter sig
for en stor region for de Europæiske lande eller om det giver mening at have flere regioner.
Mikkel oplyste, at der er mulighed for at deltage i både ACA WSO’s og den Europæiske
Komites møder. Man kan ikke stemmeret, men ret til at stille spørgsmål.
ABC og AWC i april/maj 2022 planlægges endnu at blive afviklet fysisk i San Francisco. Så
Mikkel efterspurgte, om den af SG tidligere principielle beslutning om at sende udvalget til
ABC/AWC. SG støttede, at Internationalt udvalg deltager. Det kan vendes i FU, som vi
nærmer os datoen.
j) Servicetelefonudvalget
Udvalget er tomt, og det er stillet forslag om at det nedlægges. Se punkt 8. b.
k) Konventudvalg
Udvalget består af Carsten C og Peter.
Det har ikke været afholdt møder siden sidste SGM. Der er plads til flere medlemmer af
udvalget.
l) Nyhedsbrevsudvalget
Udvalget består af Carsten C.
Carsten S. forventer at sende det første efter dette SGM. Der er nu ca. 50 tilmeldte
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’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.”
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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 udvalgets 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,
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.”.
Formålet med forslaget er at gøre det nemmere og mere fleksibelt at yde service, så det
ikke nødvendigvis kræver, at alle medlemmer skal møde op til SGM.
Det blev foreslået, at der i stedet for formand bruges forperson.
Det blev diskuteret, hvorvidt forpersonen for en udvalg, skulle indstilles af udvalget, men
vælges af SG. Det var der delte meninger om, da det måske vil gå imod formålet med det
stillede forslag. I ACA WSO er der en valgt board of trustees (bestyrelse), med herunder
hørende serviceudvalg, hvor der sidder et bestyrelsesmedlem i hvert udvalg for at sikre
kontakt.
Det blev overvejet, om vi bør fastsætte nogle kriterier for udvalgenes arbejde, så de er så
åbne som muligt, men så der er visse kriterier for at være forperson i et udvalg, f.eks.:
A. Medtage en beskrivelse af, hvad det kræver at være formand, f.eks. mindst 2 år i ACA,
have lavet de gule trin, og i øvrigt have erfaring med servicearbejde i SGM, eller
B. En fra SG eller FU fungerer som ”forbindelsesofficer” til udvalgene.
(Det er tæt på, at det allerede er sådan, det foregår i dag, da mange af FU’s
medlemmer også er medlem af forskellige serviceudvalg, og hvis et udvalg ikke har
medlemmer af FU, kunne de jo vælges til det.)
Det blev foreslået, at det tilføjes til den nye procedure: ”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. Nedlæggelse af et SU skal stilles som et konkret forslag til dagsordenen for
SGM.” – så vi ikke har tomme udvalg.
Vi har også behov for at se på beskrivelsen af, hvad udvalgene forventes af udføre. Her
trænger dokumentet Servicegruppens arbejde eventuel til lidt opdatering.
FU tager forslaget tilbage på værkstedet og kommer med et revideret forslag til næste
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SGM. Vi fortsætter diskussionen af forsalget på næste 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.
SG besluttede at nedlægge udvalget, da der ikke er medlemmer til det, men påpeger, at
der er stemning for at oprette det igen, såfremt der igen vil være medlemmer til et sådant
udvalg.
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 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 konti.
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
gange årligt den sidste søndag i
februar i København, i maj på Fyn, i
august på Sjælland og i november i

Bevæggrund:
Der investeres i det nødvendige udstyr
(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
8

Jylland, hvortil der også er Zoom
adgang.

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.
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.

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.
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
Danmark vil kunne nedbringe de udgifter
fælleskabet har til dækning af udgifter til
transport til og fra 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 at fremsende deres bemærkninger
skriftlig før mødet (f.eks. skemaet Nyt fra
grupperne).

Det er enighed om, at det er vigtigt at ses fysisk, da det giver bedre mulighed for netværk,
hvorfor det taler for at afholde at fysiske møder. Måske kan et fast årligt konvent tilgodese
opbygning af netværk.
Vi er så få, der deltager i SG, så hvis lang transport betyder, at nogen vælger det fra, taler det
på den anden side at afholde det via Zoom. Men det er heller ikke alle, der er glade for Zoom
Nu spiller corona også ind og afholder visse fra at ville deltage fysisk af helbredsmæssige
årsager. Vi må også følge de retningslinjer, som myndighederne udstikker for foreningers
aktiviteter.
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Vi besluttede at tage punktet op igen til næste SGM i februar.
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:
27. februar 2022 – Et sted i København. – Frank spørger i Tirsdags-mandegruppen, der pt.
holder til i Roskilde men flytter i det nye flytter til Hyltebjerggård i Vanløse.
29. maj 2022 – Et sted på Fyn. – Joan spørger fredagsgruppen i Svendborg.
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
Intet til dette punkt.
11) Kort evalueringsrunde
Godt og dejligt møde, gode diskussioner og dejligt at vi nåede igennem punkterne, dejligt med
et nyt medlem til SGM. Tak til alle for service.
12) Afslutningsbøn og sindsrobøn
Mødet blev afsluttet i god ro og orden med bøn.
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