Referat af ACA Danmarks Servicegruppemøde (SGM)
Tid: Søndag, den 29. maj 2022 kl. 13-16.30.
Sted: Færgevej 13, 5700 Svendborg
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).
Onsdagsgruppen i Svendborg bød velkommen, 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.
Tore blev valgt til mødeleder og påtog sig også ordstyrerrollen. Annette JK fra
Sekretærudvalget skrev referat. Tore blev valgt til referentsuppleant.
3) Kort navnerunde med navn og gruppetilhørsforhold samt nyt fra ACA-grupperne (kort).
− Tore, SGR for onsdagsgruppen i Svendborg. Gruppen kører godt. Der er stort engagement
og overskud blandt medlemmerne. De drøfter jævnligt, hvordan de kan være der for
nykommerne og få dem til at føle sig velkommen. Der efterspørges sponsorer, og flere
stiller op til at være sponsorer for de nye sponsees. Næste alle i gruppen arbejder med trin.
Der arrangeres sociale arrangementer, og der er også tit fælleskørsel til møderne i Odense.
− Fjer, gæst, kommer i onsdagsgruppen i Svendborg.
− Majbrit, gæst, kommer i onsdagsgruppen i Svendborg.
− Annette JK, Webmaster for ACA Danmark og medlem af Hjemmesideudvalget,
Sekretærudvalget og Forretningsudvalget. Har hjemmemøde i fredagsmødet i Koldinggade
på Østerbro i København. Mødet har en stabil skare af faste medlemmer, og alle
serviceposter er besat. Der er typisk mellem 10-15 hver gang og en del nye hver måned.
− Emil, SGR for søndagsmødet i Esbjerg og mandagsonlinemødet ACA Svendborg.
Søndagsmødet i lille, og der er ikke så mange erfarne, men der kommer en del nye.
Onlinemødet kører godt. Ca. 10 medlemmer pr gang. En fast kerne og flere besøgende
hver gang. Der er socialt fællesskab før og efter mødet, så det kører meget som et fysisk
møde.
− Gitte, gæst, kommer til mødet i Lindevangskirken på Frederiksberg, hvor der ca 7 faste
medlemmer. Har kørt efter kapitel 7 i Rød Bog (de 12 trin) siden dets opstart, men prøver
nu i en 12 ugers periode at køre efter kapitel 8 (Løsningen). Der er ikke nok erfarne til at
dække behovet for sponserer. Gruppen har pt ikke en SGR. Gitte gik under punkt 7.
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− Carsten S, SGR for Silkeborgmødet. Medlem af FU, Bogsalgsudvalget, Nyhedsbrevsudvalget
og Konventudvalget. Grundet manglende opbakning må Silkeborgmødet midlertidigt lukke
ned. Det er ikke rigtigt kommet op at køre igen efter Coronanedlukningen. Der er håb om,
at det kan starte op igen.
− Carsten L, SGR for Holbækgruppen kom senere under pkt. 7.
4) Godkendelse af dagsorden og tidsplan for mødet.
Dagsordenen blev godkendt og der blev vedtaget at holde to pauser af 10 minutters varighed.
5) Godkendelse af referat fra sidste SGM (27. februar 2022).
Referatet blev godkendt.
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.
Tias var ikke til stede, hvorfor valget udskydes til næste SGM.
Siden sidste SGM har Joan valgt at trække sig fra Bogsalgsudvalget af personlige årsager.
Ligeledes har Peter fra Bogsalgsudvalget, Info-udvalget og Konventudvalget valgt at trække
sig af personlige årsager.
Der skal fra SG på vegne af ACA Danmark fællesskabet lyde et KÆMPE STORT TAK FOR AL
DEN SERVICE de har lagt i de respektive udvalg igennem mange år.
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, Kasserer, og Jan, Kasserersuppleant.
Der var afbud fra Pia, men hun har sendt en rapport:
”Status er, at kassereren fortsat hænger i bremsen med Corona-senfølger, som har nedsat
stresstærsklen til noget der er løgn...
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Saldo på foreningens konto på dato for SGM var 138.568,46 - der er efterfølgende gået lidt
ind, og der er betalt noget kørsel fra forrige SGM (det er så langt bagud jeg er og føler mig),
samt omkring 3000 kr til 'Europa' for forsendelse af Loving Parent guidebook, som vi
modtog i foråret. Så den dd. (red.: 12. juni 2020) er der lidt over 140.000 på kontoen.
Jeg håber at sommerferien fra job bringer lidt lys og luft ind i serviceposten.”
b) Forretningsudvalget
Består af Pia, Annette JK, Carsten S, Mikkel, Hasse og Joan
Det udestår en bestilling af Gule Hæfter. Der har ikke været møder siden sidste SGM. Det
er der brug for at få etableret. Måske det skal overvejes, om der skal nye kræfter til.
c) Sekretærudvalget
Består af Annette JK
Der mangler mindst ét medlem mere til dette udvalg.
Siden sidste SGM er der, foruden udarbejdelse af referat og dagsorden, påbegyndt
opdateringen af dokumentet Servicegruppens arbejde.
d) Litteraturudvalget
Udvalget er pt. tomt. Dog er Tia opstillet til valget.
Tine, som er oversætter, har færdiggjort oversættelsen The Laundry List Workbook. Den
videre proces er nu, at oversættelsen skal testes og valideres, hvilket Annette JK og Turid
har meldt sig til. Oversættelsen vil også blive lagt på hjemmesiden i høring. Indkomne
forslag til rettelser vil til efterretning. Dernæst skal det hele sættes op grafisk, før der kan
ske printning og distribution. Hele processen er nærmere beskrevet i Guidelines for
Translation of ACA Literature and Materials. Den videre procedure vil FU tage teten på.
Majbrit overvejer at melde sig til at oversætte The Loving Parent Guidebook, men ønsker
ikke at gøre det alene. Så hvis andre har lyst, kan de skrive til servicegruppen@acadanmark.dk. Så vil Annette JK formidle den videre kontakt.
e) Hjemmesideudvalget
Består af Annette JK og Pia
Der sker overvejende opdatering af hjemmesiden pt. Udvalget har en opgaveliste med
need_to /nice_to opgaver. En kommende større opgave bliver at få etableret en onlineshop
til salg af litteratur og mønter. Den vil både være en hjælp til Kassereren i forhold til at få
klarhed over indkomne betalinger, til Bogsalgsudvalget, særligt i forhold til lagerstyring, samt
til grupperne, når de bestiller.
Derudover gjorde Annette JK opmærksom på den nye Comline Blog, hvor samtlig Comline
nyhedsbreve nu er samlet som en online blog. Der lægges nye opslag op hver den 1. og 15. i
måneden. Se mere her: https://adultchildren.org/literature/comline/
Derudover blev der gjort opmærksom på TeamUp, som en app, der giver en hurtig oversigt
over ACA onlinemøder verden over. Der er nu en officiel ACA TeamUp mødekalender, som
kan hentes her: https://www.acaworldconvention.org/. Hvis man ikke er interesseret i at
bruge app’en, ligger TeamUp kalenderen direkte på ACA WSO’s hjemmeside:
https://adultchildren.org/virtual-meetings-calendar/
Udvalget kan godt bruge et ekstra medlem, som besidder evner udover almindelige
Wordpress teknisk kunnen.
f) Bogsalgsudvalget
Består af Carsten (og Peter på sidelinjen, indtil der kommer nye kræfter til)
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Hovedlageret er i Ringsted. Der er et lille lager i Silkeborg.
Der er mange, som er interesserede i Loving Parent Guidebook, og den virker til at
gå som varmt brød I de respektive grupper. Der har derfor også være stor efterspørgsel
efter bogen fra gruppernes litteratur-ansvarlige.
Sammen med Hjemmesideudvalget, vil der arbejdes for at få en onlineshop oprettet.
En erfaring blev delt, at det kunne være en ide at få oprettet en ekstra konto, hvor
Bogsalgsudvalgets medlemmer kan se, hvad der er blevet betalt, i forhold til
litteraturbestilling.
Der skal desuden bestilles mønter, gule hæfter, foldere og lidt engelsk Røde Bøger.
g) Kontaktudvalget
Består af Joan og Charlotte.
Ingen fra udvalget var til stede, men der var indsendt en statusrapport:
Det har været stille i den forgangne periode.
h) Infoudvalget
Består af Joan.
Fra Info-udvalget var der kommet følgende statusrapport: I samarbejde med Ringsted
gruppen har udvalget planlagt og gennemført 5 møder til CPH12 i maj måned med mange
nye, der var til deres første ACA møde.
Der er planlagt møder på AA’s Stevnstræf og deltagelse i august måned Møns folkemøde,
og forhåbenligt Holbæks Sundhedsdag.
Der er ledige pladser i info-udvalget.
i) Internationalt udvalg
Består af Hasse og Mikkel
Der var afbud fra begge medlemmer til SGM.
Hasse har efterfølgende sendt en rapport:
”Hasse fungerer fortsat som Vice Chair for WSO's European Committee og som Literature
Chair i samme. I komiteen arbejder vi øjeblikket på udvidelse og inviterer europæiske
medlemmer til at deltage i Working Sessions med henblik på medlemskab. Ideen er –
udover at udvide komiteen – at knytte de forskellige landes internationale repræsentanter
tættere til WSO. Sideløbende arbejder komiteen fortsat for oprettelsen af en Europæisk
ACA region, som vi langsomt oplever mere tilslutning til. De sidste par måneder har været
præget at afholdelsen af ABC og AWC, hvor EC har deltaget på flere niveauer. Til AWC
afholdt Fredrik og Hasse fra den Europæiske Komite en workshop, som handlede om
komiteens arbejde som bindeled for Europas intergrupper, men Hasse talte også mere
specifikt om WSO’s retningslinjer for oversættelsesarbejde og gav status på
litteraturområdet. Workshoppen vil kunne høres på adultchildren.org senere. ABC var
udfordrende på flere måder i år, jeg vil anbefale at gå ind på hjemmesiden og læse om
beslutningerne. Af særlig betydning kan nævnes afstemningen om ny brug af og status for
Tony Allens ACA trin. ABC er dog ikke afsluttet endnu, da vi har besluttet at tilføje en tredje
dag, som vi lige nu stemmer om datoen for. Hvis du har spørgsmål til det internationale
arbejde eller lyst til at deltage, så skriv gerne til Hasse på ec-litchair@acawso.org.”
Kort om ABC:
Ud af 13 indkomne forslag, fik 11 stemmer nok fra ACA fællesskabet til at komme på
dagsordenen til ABC. Se mere her: https://acawso.org/2022/04/05/title-delegateengagement-2022-ballot-proposal-voting-outcomes/
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På https://www.acaworldconvention.org/ kan man finde alle stemmeresultater og
desuden lydoptagelser af ABC.
Kort om AWC:
Alle møder og workshops blev optaget. Optagelserne vil blive tilgængelige på ACA WSO
shop: https://shop.adultchildren.org/collections/audio snart.
Indtil optagelserne fra AWC 2022 er klar, kan man høre dem fra tidligere år.
j) Konventudvalg
Består af Carsten S
Arbejdet ligger i dvale grundet andre opgaver. Det er ønsket, at ACA Danmark får sit eget
årlige konvent.
Udvalget mangler medlemmer.
k) Nyhedsbrevsudvalget
Består af Carsten S
Det første nyhedsbrev er i proces, og vil indeholde nyheder fra ACA Danmark, ACA WSO og
ACA’s Europæiske Komité. Det forventes udsendt ca. 14 dage efter SGM.

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.
Forslaget blev kort forklaret. Det forventes at være klart til afstemning til SGM i august
2022.
b) Forslag om at ophøre med at oprette links til mødeguides, mv. på mødelisten for Online
møder (v. Webmaster, Annette JK)
Ved opstarten af afholdelse af danske ACA online møder, bad grupperne Webmaster om at
linke til gruppens mødeguide direkte fra mødelisten på ACA Danmarks hjemmeside.
Desuden er der typisk et direkte link til mødets Zoom adgang, og indimellem også
oplysninger/nyheder/referater fra forretnings- eller gruppesamvittighedsmøder.
Det har dog efterfølgende vist sig at have en uheldig ”bivirkning”, idet flere af disse online
møder har problemer med stabil service ift. betroede tjenere, som påtager sig at ”åbne” og
lede mødet. Dette har medført ACA’ere har logget sig på et tomt møde uden planlagt
service, med deraf følgende forvirring og utryghed, særligt for nykommere. Flere online
møder er således lukket som følge af mangel på service. Det har også medført ekstra
arbejde for Webmaster, idet onlinegruppernes oplysninger skal revidere oftere end det
f.eks. er tilfældet med de fysiske møder, da mødelisten kommer til at fungere som gruppens
mødemappe/-bog). En ny opgave, som aldrig har været en del af opgaven med at
vedligeholde ACA Danmarks mødeliste.
Den nuværende procedure svarer derfor til, at de fysiske møder hænger nøgle og
mødemappe/-bog direkte på døren til mødelokalet, svarende til en forventning om at dem,
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der møder op, selv finder ud af det. Altså har den nuværende procedure vist sig at gå imod
traditionerne, nr. 4 og 5.
Webmaster foreslår derfor at ophøre med at lægge gruppernes mødeguides og lignende
op, så der dels lægges vægt på, at grupperne ér selvstyrende. Der er flere gratis online
platforme, hvor grupperne kan dele mødeguide, referater mv. Der gives en 3 mdr.
overgangsperiode, så grupperne har tid til at finde en måde, der passer til dem. Der ønskes
desuden en diskussion om, hvorvidt onlinemødernes Zoom oplysningerne fortsat skal ligge
på mødelisten, eller om man som deltager skal kontakte mødets kontaktperson for at få
mødets id og/eller password. Dette for at undgå, at særligt nykommere logger ind på et
tomt møde.
Der blev snakket om, at grupper med dårlige vaner omkring service, og hvad det betyder
for Fællesskabet, og særligt nykommerne i forhold til tomme møder uden betroede tjenere
til at ”åbne” og være mødeleder. Der vil sikkert være grupper, som vil bukke under for
denne ændring. Det vil i så fald nok være grupper, som i forvejen kører dårligt rent
servicemæssigt. Der er flere grupper, som pt. kører ustabilt, hvilket kan ses inde på ACA
Danmarks to Zoom profiler. Her kan man bagudrettet se, om et møde blev afholdt, og i så
fald, hvor længe. Derudover kan man se, hvor mange der har logget sig på mødet. For
mødet med ustabil mødedeltagelse ses der flere indlogninger fra få personer, som samlet
set bliver på mødet i kort tid. Så trods det at mødeguiden er tilgængelig online, og at det på
den måde er nemt at køre et møde, er det på ingen måde en garanti for, at dem, som
møder op, har mod på at tage mødelederopgaven på sig. Til sammenligning ligger der ikke
mødeguides på ACA WSO’s mødeliste for de udenlandske onlinemøder. Her skal man
typisk også kontakte mødets kontaktperson for at få oplyst Zoom møde-id og password.
Enkelte grupper har dog fået bygget en god servicestruktur for deres møde. Her holdes der
forretningsmøder, og serviceposter er besat. Her er fordelen, at mødeguidens indhold er
gennemsigtigt for offentligheden. Det kan give folk et ejerskab for guiden og mødet. Det er
f.eks. tilfældet for Svendborg Online-gruppen, der har inkluderet det seneste
forretningsmødereferat sidst i mødeguiden, så det også er tilgængeligt for alle.
En ulempe ved at bruge sociale medier til håndtering af gruppens dokumenter, er at det
kan bryde med 12. tradition omkring anonymitet.
Men hensynet til nykommeren vejede tungt. En løsning som fortsat understøtter en usund
og uhensigtsmæssig tilgang til service er ikke en fordel for ACA. Derfor støttede SG, at
mødeguides fjernes fra mødelisten, og det bliver op til grupperne selv styre det, sådan som
det er mening, at de skal. Der blev også snakket om, hvorvidt det var smart at links til Zoom
mødet også ligger på mødelisten. Igen synes det nemt, men underminerer behovet for at
også onlinemøder har brug for, at der ydes service. Men SG besluttede, at vi starter med at
fjerne mødeguides.
Der blev lagt vægt på, at grupperne skulle varsles mindst 3 måneder, så de får tid til at
finde en løsning, der virker for dem, f.eks. WhatsApp, Messenger eller Slack (som ACA WSO
f.eks. anvender til deling af dokumenter). Webmaster finder en særskilt besked ud til
onlinegrupperne herom.
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:
28. august 2022 – Holbæk (vært: Holbækgruppen).
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27. november 2022 – Silkeborg (vært: Silkeborggruppen).
26. februar 2023 – Et sted i København.
28. maj 2023 – Et sted på Fyn. – Tore vil undersøge nærmere med de øvrige grupper på Fyn.
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.
10) Eventuelt
Carsten S oplyste, at han ville sørge for at linke til ComLine Blog og TeamUp Appen med
virtuelle ACA møder i næste Nyhedsbrev. Dette støttede SG.
Carsten L nævnte, at det i Holbæk gruppen er de samme fire medlemmer som deler de samme
serviceposter. Trods gruppesamvittighedsmøder, og en ordning hvor de f.eks. har to nøgle, så
en erfaren og en ny kan åbne mødet, er det alligevel svært at få nye til at lave service. Så på
mange måder bliver det så medafhængighed, der gør at mødet kører. Det blev delt lidt
erfaringer og ideer til at løse problematikken. Problematikken er blevet diskuteret ved de
sidste mange SGM’er.
11) Kort evalueringsrunde
Taknemmelig for at få lov at være med. Det har afmystificeret Servicegruppemøderne. Der er
helbredelse i at forpligte sig til service. Dejligt møde. Gode diskussioner. Håber at
Nyhedsbrevet kan gøre Servicegruppens arbejde mere tilgængeligt for alle medlemmerne.
Dejligt at være tilbage på Fyn. Trods vi var få til stede, bruger vi alligevel al tiden på at få
snakket sammen om alt, hvad der rør sig. Skønt, at vi kan tale sammen om svære emner i en
god og kærlig tone. Ønsker at bidrage. Tak for service. Skønne omgivelser. God sommer
12) Afslutningsbøn og sindsrobøn
Mødet blev afsluttet med bøn.
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