Centralkommitté vt 2012

Motioner till CK-möte (rev 120412)
1 juni kl 12-17, Mora

Motion från Servicegruppen
a) Motion angående CK-möte
Flytta CK-mötet till lördag/söndag under riksmötet: Syftet med detta är att vi vill öka
möjligheten för fler att bli intresserade och delta i service. Detta förslag innebär att ha det parallellt
med riksmötet under lördagen 12-17, så kan nyfikna som ännu inte involverats komma och
observera och diskutera. GSR och SG kan då delta i riksmötet övrig tid under helgen.

Motion från Servicegruppen
b) Motion angående CK-möte
Flytta CK-mötet till lördag/söndag under riksmötet: Syftet med detta är att vi vill öka
möjligheten för fler att bli intresserade och delta i service. Detta förslag innebär att ha kvar det som
det är nu, fredag 12-17, och ha ett pass på lördagen med information från CK-mötet.

Motion från Uppsala-gruppen
Motion till ACA:s CK-möte 2012
1. Ändring av formuleringen i steg 2 grundat på den engelska texten: Came to believe that a Power
greater than ourselves could restore us to sanity.
Förslag att nuvarande text:
Vi började tro att en kraft starkare än vår egen kunde göra oss till hela människor igen.
ska ändras till:
Vi kom till tro att en kraft starkare än vår egen kunde göra oss till hela människor igen.
2. Ändring av formuleringen i steg 11 grundat på den engelska texten: Sought through prayer and
meditation to improve our conscious contact with God, as we understand God, praying only for
knowledge of God´s will for us and the power to carry that out.
Förslag att nuvarande text:
Vi försökte genom bön och meditation förbättra vår medvetna kontakt med Gud, sådan vi
uppfattade Gud, varvid vi endast bad om kännedom om Guds vilja med oss och kraft att fullfölja
den.
ska ändras till:
Vi sökte genom bön och meditation förbättra vår medvetna kontakt med Gud, sådan vi uppfattade
Gud, varvid vi endast bad om kännedom om Guds vilja med oss och kraft att fullfölja den.
//ACA:s Uppsalagrupp
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Motion från enskild Stockholm
Erfarenheter från riksmötet
Jag föreslår att vi sammanställer erfarenheter från riksmöten som hjälp för kommande grupper som
vill anordna riksmöten. OBS att denna samling då ska vara tips, ej krav på hur det ska vara.
Enskild medlem

Motion från enskild Stockholm
Motioner + kallelse till CK, del 1
Nu står någonstans att kallelsen ska vara ute hos grupperna senast två månader före CK-mötet. Ett
syfte med detta är att grupperna ska hinna diskutera motionerna som följer med kallelsen. På ett
annat ställe står det att motioner ska vara hos servicegruppen senast två månader före CK-mötet,
dvs samtidigt som kallelsen ska vara ute hos grupperna. En svår ekvation... Dessutom kan inte
grupper och enskilda veta när det är två månader kvar eftersom de inte fått kallelsen med datumet
än. Jag föreslår att vi bestämmer ett vårdatum och ett höstdatum då motioner som vill följa med
kallelsen ska vara hos servicegruppen.
Motioner + kallelse till CK, del 2
Om del 1 ovan är OK, så föreslår jag vidare att motioner kan fortsätta att läggas till via hemsidan
upp till 6 veckor före CK-mötet. Då hinner alla grupper ta del av detta och hinna med att diskutera
motionerna på minst ett arbetsmöte.
Enskild i Stockholm

Motion från enskild Stockholm
Datum för CK
Det var nära att det inte blev något CK-möte under våren 2012 då det dröjde innan någon grupp tog
på sig ansvaret för att ordna ett riksmöte. Beslutet att det kan bli ett fristående CK-möte även utan
konventdelen och att Servicegruppen har ansvar för att ordna detta är redan bestämt sedan tidigare,
men det är svårt att genomföra då det inte finns några riktlinjer för hur länge servicegruppen ska
vänta. Jag föreslår att vi bestämmer ett vårdatum och ett höstdatum för när vi anser att gränsen är
nådd för att invänta ett riksmöte, dvs om ingen tagit på sig ansvaret för att ordna ett riksmöte före
angivet datum så får servicegruppen i uppdrag att ordna ett fristående CK-möte.
Enskild i Stockholm

Motion från enskild Stockholm
Servicehandbok
I Stora röda boken finns många beskrivningar och förslag kring service, men sedan behöver varje
land skapa egna rutiner för service och det är bl.a. dessa vi diskuterar på våra CK-möten. Många
frågor har återkommit i olika former under de senaste CK-mötena. Jag föreslår att vi sammanställer
besluten i våra gamla protokoll i en servicehandbok. Så har andra 12-stegsgemenskaper fått göra
när de vuxit och kanske har även vi blivit så många nu att vi behöver samla våra erfarenheter och
beslut.
Enskild medlem
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