Referat af ACA Danmarks Servicegruppemøde (SGM)
Tid: Søndag, den 28. august 2022 kl. 13-16.30.
Sted: Roedvej 10, 4300 Holbæk
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).
Niels bød på vegne af Holbæk gruppen velkommen til SGM, og der blev læst op.
2) Valg af mødeleder, ordstyrer, samt en referent og/eller referentsuppleant, hvis
Sekretærudvalget er helt eller delvist fraværende ved mødet.
Lars Bo blev valgt til mødeleder. Joan blev valgt til ordstyrer. Annette fra Sekretærudvalget
skrev referat. Tore blev valgt til referentsuppleant.
3) Kort navnerunde med navn og gruppetilhørsforhold samt nyt fra ACA-grupperne (kort).
•

Lars Bo, SGR mandagsgruppen i Odense. I snit 10 pr møde, mange laver trin.

•

Joan, medlem FU, Kontaktudvalget og Info-udvalget

•

Niels, SGR for Holbækgruppen, en lille fast kerne, få nykommere. Rødbogsstafetten
dagen før, som Holbækgruppen var vært for, var godt besøgt. Med op til 35 deltagere
ved et af møderne.

•

Tore, SGR for Svendborgs onsdag- og fredagsmøder. Godt besøgte møder med mange,
der laver trin.

•

Susanne, SGR for Søndagsmødet Lindevangskirken, ca. 15-30 pr møde.

•

Annette, Webmaster for ACA Danmark, medlem af FU, medlem af Sekretærudvalget,
medlem af Hjemmesideudvalget.

4) Godkendelse af dagsorden og tidsplan for mødet.
Dagsordenen blev godkendt og der blev besluttet at holde 2 pauser kl. hhv. 14.00 og 15.10.
5) Godkendelse af referat fra sidste SGM (29. maj 2022).
Tore nævnte som kommentar til referatet, at der i Svendborg onlinegruppen var blevet udtrykt
bekymring omkring SG’s beslutning i maj om ikke længere at linke til onlinemødernes
mødeguides, og om det også galt for zoom links. Det blev fastslået, at det gør det ikke.
Beslutningen vedrører kun links til mødeguides.
Referatet blev herefter godkendt.
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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.
Tia var ikke til stede ved SGM og kan derfor ikke vælges. SG besluttede, at hvis Tia ikke
møder op til SGM i november, må vi betragte hans opstilling til Litteraturudvalget som
frafaldet.
b) Valg til kasserersuppleantposten
Annette stiller op til som midlertidig kasserersuppleant, indtil der kan findes en ny. Dette er
af hensyn til, at vi kan få arrangeret os med banken, og for at Pia ikke skal sidde med
ansvaret alene. Annette 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.
SG takkede for opstillingen. Der blev snakket om, at det var vigtigt, at der var flere, der
deltager i service, så det ikke hviler på for få individer. Derfor er der enighed om, at der er
tale om en midlertidig løsning, hvorfor posten skal betragtes som ledig for andre
interesserede.
c) Valg til Forretningsudvalget (FU)
Niels stiller op til FU, han har været i ACA i 7 år. Han har lavet trin og har sponsor. Han vil
gerne lave mere service.
Susanne stiller også op til FU, 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.
SG takkede for opstillingerne. Niels og Susanne kan vælges på næste SGM.
d) Valg til Info-udvalget
Susanne stillede op til udvalget. Se mere om Susanne under pkt. 6, c. Susanne kan vælges
på næste SGM.
7) Status/opdatering fra SU.
Alle udvalg har en serviceside på ACA Danmarks hjemmeside: https://www.aca2

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
Udvalget består af Pia, kasserer, som der var afbud fra, samt af Jan, der er valgt til
kasserersuppleant. Vi har ikke set Jan til SGM i flere år. Vi må derfor antage, at han ikke
ønsker at være kasserersuppleant mere. Vi skal derfor have fundet en ny
kasserersuppleant. Annette stiller op som midlertidig kasserersuppleant (se under punkt 6.
b).
Der er efterfølgende oplyst, at saldo pr. 28. august 2011 var kr. 152.294,35. Der skulle ikke
være udestående, men hvis der er, bedes der skrives til kassereren på oekonomi@acadanmark.dk med Cc. til servicegruppen@aca-danmark.dk. Husk at vedlægge
dokumentation for udlæg.
b) Forretningsudvalget
Udvalget består af Pia, Annette, Joan, Mikkel og Carsten.
Hasse har siden sidste SGM meldt sig ud af FU, og der skal lyde en stor tak for den service,
han har lagt i udvalget.
Der har hen over sommeren ikke været større sager, som FU har skullet tage sig af.
c) Sekretærudvalget
Udvalget består af Annette. Der er plads til en mere, da udvalget optimalt set skal bestå af
to. Annette arbejder pt for at opdatere dokumentet Servicegruppen arbejde.
d) Litteraturudvalget
Udvalget er pt. tomt. Der er tale om et udvalg, som arbejder med at oversætte ACA’s
litteratur til dansk.
Oversættelsen af The Laundry List Workbook er klar til proofreading, hvorefter den vil
komme i høring på ACA Danmarks hjemmeside. Der er behov for at afklare, hvordan ACA
WSO’s retningslinjer er for den videre proces i forhold til oversættelse. Da udvalget er tomt
tages dette op i FU.
e) Hjemmesideudvalget
Udvalget består af Annette (webmaster) og Pia.
Foruden af få sat en shop op til salg af litteratur i samarbejde med Bogsalg, blev der snakket
om, at det kunne være godt med et mere mobilvenligt site. Annette oplyste, at dette har
været vendt, men at udvalget har prioriteret andre opgaver. Det blev vendt, om man evt.
kunne købe sig til den kompetence. Det kræver dog en klar opgavebeskrivelse, da det ellers
kan blive dyrt.
Der blev desuden snakket om de potentielle issue online møderne kunne stå i, når SG’s
beslutning om ikke længere at linke til mødeguides, slår igennem. Der bliver sendt besked
ud til grupperne senest den 31. august 2022, men en tre måneders frist til grupper for at
finde deres egen løsning. Det understreges, at zoom links ikke vil blive fjernet. Der bør for
alle onlinemøder være en, der ”åbner”, og en der står for mødeledelsen.
f) Bogsalgsudvalget
Udvalget består af Carsten, som ikke var tilstede ved mødet.
Der er ikke sendt en rapport.
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g) Kontaktudvalget
Udvalget består af Joan og Charlotte.
Joan oplyste, at der kun har være to mails siden sidste SGM. Så der har været stille.
h) Infoudvalget
Udvalget består af Joan.
Udvalget har været på Stevns, som det har været med til at planlægge. Det var et godt
træf, men dog med størst deltagelse fra AA’ere. Derudover har udvalget været på Møns
Folkemøde og Holbæk Sundhedsdag.
Hvis der er events rundt om i Danmark, hvor det vil give mening, at udvalget møder op
med en stand og litteratur, så kontakt endelige udvalget på info@aca-danmark.dk.
Det er meget givende servicearbejde, og der er pladser til flere i udvalget.
i) Internationalt udvalg
Udvalget består af Mikkel og Hasse, som ikke var til stede.
Ved mødets afslutning viste det sig dog, at Hasse skriftligt havde oplyst, at han træder ud af
udvalget, så der er dermed plads til et nyt medlem.
Der er ikke sendt en rapport.
j) Konventudvalg
Udvalget består af Carsten, som ikke var til stede. Der er plads til flere medlemmer i dette
udvalg.
Der er ikke sendt en rapport.
Niels er interesseret i at være praktisk gris og vil tage kontakt til Carsten herom.
k) Nyhedsbrevsudvalget
Udvalget består af Carsten, som ikke var til stede. Der er plads til flere medlemmer i
udvalget.
Der er ikke sendt en rapport.

Under hele punktet, blev der, da der var flere nye til deres første SGM, snakket meget om,
hvorfor der ikke er flere, der stiller op til service, og hvad man eventuelt kan gøre for at ændret
på det. Det blev også forklaret meget om servicestrukturen i ACA Danmark og de af SG
vedtagne beslutninger, som vi agerer efter.
Der blev oplyst, at der så godt som ved hvert eneste SGM de sidste mange år, er blevet talt om
problemer med at få medlemmer nok til at lave service samt mane rygter og misforståelse af
vejen, som særligt florerer på en ikke-officiel ACA facebook-gruppe. Flere møder køres
desuden uden regelmæssige forretningsmøder og besatte serviceposter, så det er ikke kun i
regi af SG, at der er udfordringer med service. Dette er også blevet vendt på flere SGM de
seneste år. Der er derfor udfordringer i at nå ud til ACA medlemmerne. Mange bruger
sandsynligvis ikke hjemmesiden, og grupper med ikke opdaterede kontaktoplysninger får ikke
dagsordener og referat af SGM. Det kommende nyhedsbrev vil sikkert kunne hjælpe på det,
ligesom en mere mobilvenlig hjemmeside også kan. Det er er svært at ændre på folk. Vi ved
alle, at vi kun kan ændre på os selv, apropos ACA Sindsrobønnen.
Der blev talt om, hvorvidt en serviceworkshop kunne være en ide, om der var behov for at
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holde et onlinemøde om forslag til god afvikling af møder og forretningsmøder. Om man som
sponsor kunne sørge for at give gode servicevaner videre til sine sponseer, og meget mere.
Alle initiativer er velkomne, for det vi ikke kan gøre alene, kan vi gøre sammen. Afvikling af
workshops eller onlinemøder kan oprettes via ACA Danmarks Zoom kanaler i det omfang, at
der er plads.
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 til SGM i februar 2022.
FU har ikke fået diskuteret forslaget og kan derfor ikke fremsætte et revideret forslag ved
SGM i maj 2022, hvorfor punktet må gå videre til SGM i august 2022.
Forslag forventes at komme på dagsordenen til SGM i november 2022
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.
Datoer og steder for afholdelse af de fire næste SGM’er er således:
27. november 2022 – Silkeborg (vært: Silkeborggruppen).
26. februar 2023 – Et sted i København.
28. maj 2023 – Et sted på Fyn.
27. august 2023 – Et sted på øvrige Sjælland.
Interesserede grupper kan melde sig som værtsgruppe ved skrive til: servicegruppen@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.
Der er SGM i Silkeborg i november 2022. Susanne vil undersøge om søndagsmødet i
Lindevangskirken kan være vært i februar 2023. I forhold til maj 2023 er det ved at blive
afklaret, hvilken gruppe, som kan være vært. Tore er på sagen.
Der er plads til en værtsgruppe på Sjælland til SGM i august 2023
10) Eventuelt
Susanne mente, at der skulle arbejdes for, at flere nykommere kom til møderne, ligesom der
skulle arbejdes for at fastholde oldtimere. Der ville komme flere til service, hvis der blev delt
mere livsglæde og mere positiv energi.
11) Kort evalueringsrunde
Tak for et godt møde med gode inputs og diskussioner til inspiration. Fantastisk arrangement,
godt møde og ikke så kedeligt som frygtet. Trist, at der ikke kom flere. Men super gode
diskussioner, som sætter gang i tankerne, selvom det ikke er alt, vi er enige om. Lærerigt og
inspirerende, der har sat tanker i gang. Servicen skal komme nede fra og op. Dejligt møde, tak
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for service til SGM og for villighed til at lave service i SG. Godt møde, dejligt at få bedre indsigt i
ACA Danmarks struktur. Der skal være plads til at påpege, hvor der er plads til forandringer.
Forandringer fryder. Det kræver mod at sige det, der skal siges, for at tingene kan blive bedre.
12) Afslutningsbøn og sindsrobøn
Mødet blev afsluttet med bøn.
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