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Referat af ACA Danmarks Servicegruppemøde (SGM) 
Tid: Søndag, den 27. november 2022 kl. 13-16.30. 
Sted: Zoom: 
https://us06web.zoom.us/j/96069205588?pwd=WW92NmVDYVUybDRCUXJYYkZZS3FRUT09 
Meeting ID: 960 6920 5588 
Passcode: SGMnov2022 
 

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). 

Annette bød velkommen. Der blev bedt, og Mikkel læste 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 og ordstyrer, Annette JK skrev referat og Tobias blev valgt til 
referentsuppleant. 

 

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

− Annette JK, webmaster for ACA Danmark, medlem af FU, Sekretærudvalget og 
Hjemmesideudvalget. 

− Tobias, gæst og forventer at blive valg til SGR for mødet i Solbjerg kirke ved næste 
forretningsmøde. Mødet er i udvikling. Der kommer en del nykommere, og der bliver lavet 
mere service. Blandt andet har de over en periode på 9 måneder været i gang med 
ændring af mødets mødeguide. Dog har mødet været plaget af covid-19 nedlukning, 
hvorfor meget viden er forsvundet. De har fokus på Rød Bog. 

− Maja, nyvalgt SGR for mødet i Taksigelseskirken. Det er et stabilt møde med mange faste 
gengangere. Der kommer jævnligt nykommere. 

− Niels, SGR for Holbæk gruppen. Gruppen er ofte kun 5-6 til møder. Selvom der ofte dukker 
nykommere op, har de svært ved at fastholde dem. 

− Mikkel, medlem af FU og Internationalt udvalg. Kommer fast til fredagsmødet i 
Koldinggade på Østerbro. Fast kerne af deltagere, jævnligt nykommere, god service. 

 

Senere ankommet: 

− Fra punkt 7, b, deltog også Carsten S, medlem af FU, Bogsalgsudvalget, Konventudvalget og 
Nyhedsbrevsudvalget. 

https://us06web.zoom.us/j/96069205588?pwd=WW92NmVDYVUybDRCUXJYYkZZS3FRUT09
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Skriftlige bidrag: 

Der var afbud fra Joan, som er medlem af FU, Kontakt- og Infoudvalget, og stedfortrædende 
SGR for Ringstedgruppen, hvorom der var følgende status:  

Det er en gruppe i udvikling. Har lige afholdt mini-stafet. Der kommer i snit 10 til hvert møde. 

 

4) Godkendelse af dagsorden og tidsplan for mødet. 
Dagsordenen blev godkendt, og der blev besluttet at indlægge to pauser af 10 min. varighed i 
løbet af mødet. 

 

5) Godkendelse af referat fra sidste SGM (28. august 2022). 
Der er en fejl i pkt. 7, a) i referatet. Der skal stå 28. august 2022 og ikke 28. august 2011. Dette 
vil blive rettet, og den rettede version af referatet, vil blive lagt på hjemmesiden. 

Herefter blev referatet fra SGM, den 28. august 2022, godkendt. 

 

Det blev nævnt, at det på mødet i august blev luftet utroligt mange ideer til, hvad man kunne 
gøre for at løse diverse problematikker. Men strøtanker og ideer vendt på møder, er ofte for 
ukonkrete til umiddelbart at få videre med. 

Derfor blev der gjort opmærksom på, at for at sikre at SG kan træffe beslutninger på en 
ordentligt grundlag, så skal forslag fremlægges skriftligt, og formuleres på en klar og præcis 
måde, så der ikke hersker tvivl om, hvad SG skal tage stilling til. 

Der herskede lidt tvivl om, hvorvidt SG tidligere har besluttet, at der for hvert stillet forslag skal 
være en medstiller, før et forslag behandles. Denne procedurer anvender man i ACA WSO-
sammenhæng, og det kendes også fra andre fællesskaber. Annette JK, som er i færd med at 
revidere dokumentet Servicegruppens arbejde, og derfor gennemgår tidligere referater og 
SG’s beslutning, vil undersøge det nærmere. Mangler beslutning, vil der stilles et konkret 
forslag herom. 

 

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

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/). 

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. 

 

a) Valg til Litteraturudvalget 

Tias er på valg til Litteraturudvalget. 

Han har været i ACA i 4 år, og laver trin med sponsor. Han har helbredelseserfaring fra 
andre 12 trins fællesskaber. Desuden har han erfaring med oversættelsesarbejde. SG 
støttede hans opstilling ved SGM i februar 2022. 
Ved SGM i august 2022, blev det besluttet, at da vi ikke har set Tias til SGM siden februar 
2022, og hvis han ikke møder op til SGM i november 2022, så vil SG betragte hans opstilling 
som frafaldet. 

 

Da Tias ikke mødte op til SGM, besluttede vi at frafalde hans opstilling. Hvis Tias alligevel 
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ønsker at stille op og yde service, skal han vide, at han er meget velkommen. 

 

b) Valg til kasserersuppleantposten 

Annette JK stillede op ved SGM i august 2022 som en midlertidig hjælp til kassereren, indtil 
en anden kan findes. Annette JK har været i ACA siden 2000, har arbejdet med trin flere 
gange, har sponsor, og arbejder pt. med The Reparenting Guidebook og et nyt ACA-
materiale, A New Hope, som er under godkendelse. Hun har ydet service i SG siden 2016. 

Annette JK kan vælges ved SGM i november 2022. 
 

Annette JK blev valgt. 

 

c) Valg til Forretningsudvalget (FU) 
Niels stillede op ved SGM i august 2022. Han har været i ACA i 7 år. Han har lavet trin og 
har sponsor. Han vil gerne lave mere service. 

Susanne stillede op ved SGM i august 2022. Hun har været i ACA i ca. 39 år og var en af 
dem, der var med til at få ACA til Danmark. Har lavet trin mange gange. Har erfaring med 
ACA fra USA, hvor hun har boet. Kommer på mange forskellige møder og yder service på 
mange planer. 

Niels og Susanne kan vælges ved SGM i november 2022. 

 

Niels blev valgt. 

 

Susanne var ikke til stede, men kan i stedet vælges på SGM i februar 2023. 

 

d) Valg til Info-udvalget 
Susanne stillede op ved SGM i august 2022. Se mere om Susanne under pkt. 6, c. Susanne 
kan vælges ved SGM i november 2022. 

 

Susanne var ikke til stede, men kan i stedet vælges på SGM i februar 2023. 

 

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 
Pia er kasserer. Kasserersuppleant er Annette JK 
 
Pia var ikke til stede. Der er dog sendt en statusrapport med oplysning om, at der på ACA 
Danmarks konto stod kr. 160.162,20 pr. ultimo november 2022. 
Annette JK forklarede, at som følge af lovkrav, som blev indført, da man vedtog 
terrorlovgivningen, skal alle foreninger, der har en foreningskonto, give banken oplysninger 
om sin bestyrelse på mindst fem personer (navn, adresse og cpr nr.), samt vedtægter og 
generalforsamlingsreferat. Dette er jo ikke lige noget vi har i ACA. Hvorfor vi ikke har fået 
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dette på plads endnu. SG har besluttet, at FU kan agere bestyrelse idet de jo vælges af FU. 
Men der har været uenigheder i FU, og udvalget skulle være en bestyrelse eller ej.  
Pia har dog efter mange snakke med banken fået afklaret, at de har brug for følgende: 
Oplysninger på fem personer (om vi kalder gruppen en bestyrelse eller ej, er dem 
underordnet), et SG-referat, hvori der står, at de fem personer er valgt af foreningen, 
derudover får de vores formålsparagraf og dokumentet servicegruppens arbejde, hvilket er 
det tætteste vi kommer på vedtægter.  Dette vil FU arbejde på at få gennemført hurtigst 
muligt. Når det er på plads vil vi atter kunne gennemføre internationale transaktioner, 
hvilket er vigtigt for at kunne løbe litteratur og mønter hos ACA WSO.  
 
Baseret på beholdningen oplyst ved SGM i august 2022, som var kr. 152.294,35, blev der 
stillet spørgsmål til hvorfor der står af SG skal have en kassebeholdning på mindst kr. 
50.000. Måske skal FU se på, om dette skal justeres? Det væsentlige er dog, at ACA 
Danmark udover at kunne betale sine faste udgifter, skal have penge til at indkøbe 
litteratur mv! Over de seneste år der er kommet mange flere bøger, så det giver mening, at 
der er en passende buffer til indkøb af bøger. Som følge af covid-19 har medlemmerne af 
Internationalt udvalg ikke haft behov for at rejse til ABC eller AWC, da disse har været 
afholdt online. Derfor har vi ikke mod normalt haft sådanne rejseudgifter. 
 
Der blev spurgt til, om vi har indbetalt de årlige 7. traditionsbidrag til ACA WSO. Annette JK 
mente bestemt, at der var betalt til og med 2021. Om der er betalt for 2022, vil vi høre Pia 
om. Da vi, de senere år, ikke har haft de samme rejseudgifter kunne vi overveje at donere 
et ekstraordinært 7. traditionsbidrag til ACA WSO. I så fald vil dette blive stillet som en 
konkret forslag. 
 

b) Forretningsudvalget 
Udvalget består af Pia, Annette JK, Mikkel, Joan, Niels og Carsten S. 
 
Udvalget har i længere tid været plaget af forskellige individuelle kriser, som har betydet, 
at det har været svært at afholde månedlige møder, som eller har været intensionen. Det 
har også betydet, at mail internt i udvalget eller til udvalget ikke altid bliver besvaret, eller 
bliver besvaret meget sent. 
 
I den forgangne periode, har der været sparsom aktivitet, men der er blevet besvaret mails 
fra ACA WSO Publishing Committee. 
 
SG indstillede, at FU snarest får arrangeret et møde, hvor udvalget kan genstarte sig selv, 
samt at de får løst deres udestående, særligt dem som vi har med banken. 
 

c) Sekretærudvalget 
Udvalget består af Annette JK. Der er behov for endnu et medlem af udvalget. 
Se mere her: https://www.aca-
danmark.dk/servicegruppen/serviceudvalg/sekretaerudvalget/ 
 
Der er arbejdes på opdateringen af dokumentet Servicegruppens arbejde. Derudover er 
der et ønske om at udarbejde en arbejdsbeskrivelse for Sekretærudvalget, mhp. at kunne 
give opgave videre til nye medlemmer af udvalget. 
 

d) Litteraturudvalget 

https://www.aca-danmark.dk/servicegruppen/serviceudvalg/sekretaerudvalget/
https://www.aca-danmark.dk/servicegruppen/serviceudvalg/sekretaerudvalget/
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Udvalget er pt. tomt. Der er behov for service i dette udvalg. Udvalget er egentligt et 
oversættelsesudvalg, og der er hårdt brug for en tovholder (eller flere), der kan koordinere 
oversættelsesarbejdet, have overblik over de aktuelle oversættelsesarbejder, samt sikre at 
på de forskellige processer for og tilladelser til oversættelsesarbejdet sker i 
overensstemmelse med de af ACA WSO vedtagne procedurer.  
 
Af aktuelle ovesættelsesarbejder, der pågår, er The Laundry List Workbook blevet oversat 
af Tine, og skal nu undergå proofreadning. Annette JK og Turid har meldt sig til denne 
opgave. Men da der ikke er klarhed over, hvad de videre processer er, ligger det nu stille. 
Annette JK har erkendt, at hun ikke har overskud til at denne opgave, så vi skal have fundet 
en ny til denne opgave.  
Annette JK har stået for oversættelsen af nogle foldere (”Emotional Sobriety”, ”To the 
Beginner in Us All” samt ”ACA is… ”), som hun vil følge til dørs. Der er nu skabt kontakt til 
ACA WSO herom. 
I forhold til oversættelse af The Loving Parent Guidebook, har Majbrit meldt sig som 
oversætter, men vil ikke gøre det alene. Hvis andre er interesserede, så kontakt SG på: 
servicegruppen@aca-danmark.dk. 
 

e) Hjemmesideudvalget 
Udvalget består af Annette JK (webmaster) og Pia.  
Der er begyndt på opsætning af en simpel webshop. Det videre arbejde skal ske i tæt 
samarbejde med Bogsalgsudvalget og Kassereren. 
 
På baggrund af SG’s beslutning i maj 2022 om pr. 1. december at fjerne links til 
onlinegruppernes mødeguide, har webmaster den 31. august 2022 sendt en besked til alle 
online grupper, som også blev slået op som en nyhed på hjemmesiden. 
Se nyheden, hvori begrundelsen for SG’s beslutning også står skrevet, her: 
https://www.aca-danmark.dk/2022/08/31/besked-til-grupperne-for-onlinemoeder/ 
Der er også oprettet en 1 måneds varsling som en nyhed på hjemmesiden af 30. oktober 
2022. 
Annette JK har siden uge 31 holdt øje med onlinegruppernes aktivitet via den Zoom 
funktion, som gør det muligt at se, hvor lang tid et møde er kørt, og hvor mange der deltog. 
Annette JK delte en excel-oversigt, hvor man kunne se, de aktuelle møders aktivitet uge for 
uge. Oversigten fremgår af bilag 2. Alle de møder, som enten ikke er blevet holdt (markeret 
med rødt) eller startet af få, hvorefter det hurtigt ophører (markeret med orange) har ikke 
været aflyste på mødelisten. Og det er immervæk mange møder. 
 
Flere onlinegrupper er ikke kontaktbare, da deres oprindelige kontaktperson er stoppet i 
gruppen, og gruppen ikke har fundet en ny, typisk fordi der slet ikke afholdes 
forretningsmøder. Desværre er der tegn på, at flere grupper er begyndt at lægge 
mødeguides op på en uofficiel ACA Facebook gruppe. Så det løser umiddelbart ikke den 
problematik om manglende service. Derfor vil Annette JK, også efter den 1. december 
2022, fortsætte med at holde øje med onlinegruppernes aktivitet. Da SG i sin tid besluttede 
at grupperne kunne anvende SG’s Zoom konti, var det med den forudsætning, at den 
allokerede tid blev anvendt til formålet. Hvis der er tegn på, at det ikke sker, bør SG 
overveje helt at inddrage Zoom tiden fra de møder, som ikke tager ansvar. Annette JK vil 
ved næste SG atter fremlægge oversigten, så det kan ses, hvad der er sket i den forgangne 
periode. 

https://www.aca-danmark.dk/2022/08/31/besked-til-grupperne-for-onlinemoeder/
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Derudover bruger Annette JK meget tid på at forklare nye ACA’ere, særligt fra 
onlinegrupperne, hvordan man afvikler møder, tager beslutninger som gruppe mv. Igen et 
tegn på, at de nye, ved nogle af onlinemøderne, lidt er overladt til sig selv. 
 

f) Bogsalgsudvalget 
Udvalget består af Carsten S. 
Siden før sommerferien, har Carsten S været alene i udvalget. Hans energi har været helt i 
bund, i et stykke tid, men er på vej lidt op nu. Derfor prioriteres der pt. at få sendt de 
bogpakker at sted, vedrørende de bestillinger, som er indkommet de sidste ca. 4-5 
måneder. Det drejer sig konkret om 14 bestillinger. 
Der er kommet en nemmere løsning ift. til portolabel hos PostNord, hvilket letter arbejdet 
for udvalget. 
Der mangler snart Gule trin hæfter. Vi har pt. under 20 stk. Der skal også bestilles flere 
mønter hos WSO. Bestilling af litteratur sker i samarbejde med FU. 
 
Udvalget har brug for flere til at yde service. En ACA’er fra Århus har henvendt sig vil indgå i 
udvalget fra januar. Særligt en Excel ekspert, der kan lave et lagerstyringsregneark, indtil en 
webshop er kommet op at køre, ville være rart. Annette JK fra Hjemmesideudvalget lovede 
at indkalde Carsten S til et møde snarest, så de sidste ting omkring webshoppen kan 
komme på plads hurtigst muligt. 
Lageret er fortsat beliggende i Ringsted, hvor de to tidligere medlemmer af 
Bogsalgsudvalget bor. Pt. er der ikke planer til at ændre på placeringen, da det ene tidligere 
medlem af udvalget hjælper, når det er nødvendigt. 
 

g) Kontaktudvalget 
Udvalget består af Joan og Charlotte. 
Der var afbud fra Joan, men hun havde sendt følgende status: 
Der har i den forgangne periode været lidt stille. Der er dog kommet en forespørgsel 
vedrørende mulighed for et ACA-møde i et fængsel. 
 
ACA-møder i regi af hospitaler og institutioner, herunder fængsler hører under det, som i 
ACA-sammenhæng hedder Hospitals- og institutionsudvalg. Dette udvalg har SG besluttet 
at lægge under Infoudvalget.  
 

h) Infoudvalget 
Udvalget består af Joan. Der er plads til flere medlemmer af udvalget. 
Der var afbud fra Joan, men hun har sendt følgende status: 
Udvalget har deltaget ved Ringsted natten. Derudover har det været til planlægningsmøde 
vedrørende Stevnstræf, som i 2023 bliver afholdt i uge 22 (2. – 4. juni). 
 
I forhold til henvendelsen om mulighed for et ACA-møde i et fængsel, så har udvalget pt. 
ikke ressourcer til at løfte en sådan opgave. Dette har SG forståelse for. 
 

i) Internationalt udvalg 
Udvalget består af Mikkel.  
ACA WSO har besluttet at afholde kvartalsmæssige forretningsmøder fremfor kun ét om 
året, som hidtil. Det er indført som en konsekvens af, at ACA-fællesskabet er vokset 
eksplosivt, allerede før Coronakrisen. Så for at få en lidt kortere vej mellem grupperne, 
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herunder særligt intergrupperne, og WSO, prøver de nu at afholde kvartalsvise 
forretningsmøder. 
Desværre fik Mikkel mod forventning ikke tilsendt et login, hvorfor han ikke kunne deltage 
den første gang, som var den 12. november. Han vil forsøge at deltage næste gang. 
Alle ACA’ere kan deltage og lytte med ved WSO forretningsmøderne. Det er kun 
repræsentanter fra grupper, som er listet på ACA WSO’s hjemmeside, og som derfor har et 
WSO møde id, der kan afgive stemmer ved møderne. 
 
Mikkel henviste til ACA WSO’s nyhedsbreve, samt ABC/AWC-hjemmesiden, hvor der er 
flere oplysninger om begivenheder, herunder forretningsmøderne, samt hvordan man 
deltager. Her får man mange oplysninger om, hvad der rør sig i ACA WSO: 
Link til tilmelding til nyhedsbrevene The Traveller og Daily Meditaion: 
https://adultchildren.org/newsletter/ 
Link til ABS/AWC hjemmesiden: https://www.acaworldconvention.org/ 
 
Generelt søger også ACA WSO’s serviceudvalg efter frivillige til service. Man behøver ikke 
at være medlem eller udpeget af SG for at yde service i ACA WSO.  
De mange ACA WSO serviceudvalg kan man læse mere om ACA WSO servicehjemmeside: 
https://acawso.org/ 
 

j) Konventudvalg 
Udvalget består af Carsten S. Der er behov for flere medlemmer i dette udvalg. 
 
Carsten har pt. ikke overskud til opgaven og derfor udtræder han ud af udvalget dags dato. 
Han mener dog fortsat, at ACA Danmark har behov for et landsdækkende udvalg. 
Hvis der ikke er andre, der stiller op til udvalget senest ved næste SGM, så vil SG overveje 
at lukke udvalget ned. 
 

k) Nyhedsbrevsudvalget 
Udvalget består af Carsten S. Der er behov for mindst én mere i udvalget. 
Grundet lavt energi niveau, så har udvalgsarbejdet ligget stille. Men der er nyheder, der 
kan sendes ud. 
Der er pt. 130 abonnenter, som gennem årene har tilmeldt sig, så der er klart et ønske om 
et ACA Danmarks nyhedsbrev. 
 

Som afslutning på punkt 7, nævnte Mikkel, at WSO har benyttet at få udefrakommende 
konsulenter til workshops og møder, som en hjælp til at fremme det arbejde, som WSO udøver 
på hele fællesskabets vegne. Det kunne måske være en mulighed for SG kunne overveje til 
hjælp med at organisere serviceopgaverne i ACA Danmark.  

 
8) Øvrige punkter (fra forrige SGM og indkommet siden). Diskussionspunkter. 
 

a) Forslag om ændring af procedurer for medlemskab af serviceudvalg  
Der blev fremsat et forslag ved SGM i november 2021, men det blev besluttet på baggrund 
af diskussioner ved dette møde, at FU skulle se på forslaget igen og fremsætte et revideret 
forslag. 
Se mere i bilag 1. 
 
Annette JK fremlagde, at hun i frustration over manglende aktivitet i FU, og med udsigten 

https://adultchildren.org/newsletter/
https://acawso.org/
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til atter at sidde med et punkt, hvor FU ikke har opfyldt opgaven, valgte ret enerådigt at 
inkorporere de overvejelser, som blev diskuteret ved SGM i november 2021, og sende det 
ud med dagsordenen til dette SG. Hun er dog godt klar over, at hun hermed har overtrådt 
sine beføjelser. 
SG besluttede, at bede FU om at opfylde den opgave, som de fik i november 2021, og 
arbejde videre på forslaget. Dog besluttede SG at gennemgå teksten i bilaget, som den 
forelå med henblik på, at FU kunne få lidt flere inputs. 
Generelt var der enighed om, at forslaget medfører en lettere og mere smidig vej til 
service. Derudover blev det foreslået, at forpersonen måske burde vælges af SG, hvis 
personen skal være forbindelsesled til SG. 
Der var tvivl om, hvorvidt SU helt selv kan bestemme, hvad de vil. Men det er selvfølgelig 
stadig SG, der beslutter at nedsætte SU og i den forbindelse klart skal beskrive, hvad 
udvalgets opgave består i. Dette fremgår dog af et andet afsnit af dokumentet 
Servicegruppens arbejde, som ikke er gengivet i bilaget til dette punkt. Her kan hele 
dokumentet læses: http://aca-danmark.dk/wp-
uploads/2016/02/Servicegruppens_arbejde2015.11.29_rev.pdf 

 

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. Er der ikke grupper i de områder, som melder sig, 
afholdes det via Zoom. 

 

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

26. februar 2023 – Mikkel vil forhøre sig i tirsdags-mandegruppen på Hyltebjerggård. 

28. maj 2023 –Annette JK rykker for svar hos onsdagsgruppen i Svendborg, som har forhørt sig 
hos grupperne på Fyn. 

27. august 2023 – Et sted på øvrige Sjælland. 

26. november 2023 – Et sted i Jylland. 

 

Interesserede grupper kan melde sig som værtsgruppe ved at skrive til: servicegruppen@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  

Intet til dette punkt. 
 

11) Kort evalueringsrunde  
Har været lidt nervøs før mødet. Skulle man atter stå på mål for og forsvare andres manglende 
tilstedeværelse eller service. Men det har været dejligt og skønt, at vi har kunne diskutere i en 
ærlig, god og kærlig tone. Tak for ærlighed og tak for forståelse. Dejligt at deltage som ny. 
Forundret over, at der er så få fremmødte. Det sætter tanker i gang om at yde service i ACA. 
Dejligt og konstruktivt møde. Det har været opklarende at deltage. Giver en masse håb om at 
serviceviljen vil stige. Ikke så glad for online møder, men det har været okay. 

 

12) Afslutningsbøn og sindsrobøn 
Mødet blev afsluttet med bøn.  

http://aca-danmark.dk/wp-uploads/2016/02/Servicegruppens_arbejde2015.11.29_rev.pdf
http://aca-danmark.dk/wp-uploads/2016/02/Servicegruppens_arbejde2015.11.29_rev.pdf
mailto:servicegruppen@aca-danmark.dk
mailto:servicegruppen@aca-danmark.dk
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Bilag 1 

Til punkt 8.a): Forslag om ændring af procedurer for medlemskab af 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 dagsordenens 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 forperson 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 næstforperson, som kan 
varetage forpersonens forpligtelser i forhold til SGM, hvis forpersonen er forhindret heri. 
Rapporten kan være mundtlig eller skriftlig.  

Som forperson bør man mindst have været i ACA i 2 år, have lavet de gule ACA trin, have sponsor 
og i øvrigt have erfaring med service. Gerne i regi af SG. 

Udvalget 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 forperson sidder i højst 3 år, 
men det afhænger naturligvis af, hvor let det er at rekruttere medlemmer til et udvalg. 

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. 
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Et medlem af FU knyttes til de enkelte SU, som en forbindelsesperson til FU og dermed SG. Typisk 
er personer i FU også medlem af et SU. Hvis et SU ikke har et medlem i FU, kan de overveje, at 
lade et af deres medlemmer opstille til FU. 

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.” 
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BILAG 2 

Oversigt pr. 27. november 2022 over onlinegrupperne aktivitet. 

Forklaring: Siden uge 31 er onlinegruppernes aktivitet blevet fulgt. Via Zoom kan Zoom-administrator (= 
webmaster) se, hvor lang tid (min) et møde har været afholdt, om overhovedet, samt hvor mange deltager 
(del), der har logget på. 

Betyder, at mødet slet ikke er blevet startet. 

Betyder, det er blevet startet, men formentlig ikke har været afholdt som et egentligt møde, 
sfa. relativ kort mødetid og få deltagere. 

ACA Zoom konto nr. 1: 

 

ACA Zoom konto nr. 2: 

 


