Förkortningar
CK - Cenralkommiteen
GSR - Grupprepresentant SK - Servicekontoret
LK- Litteraturkommitteen
WSO - World Service Organisation

Protokoll fört vid CK-mötet, ACoA, 17 oktober 2003 i Gävle
Närvarande
xxxxx, Härnösand, vice postansv; xxxxx, Malmö, LK; xxxxx, Gävle; xxxxx, Sandviken, vice
webb; xxxxx, Sollefteå, vice GSR; xxxxx, GSR Bollnäs; xxxxx, tf GSR Sthlm; Charlotta, t f GSR
Malmö; xxxxx, GSR Gävle Bure tis o Sandviken; xxxxx, GSR Stenungsund; xxxxx, GSR
Linköping; xxxxx, tf GSR Uppsala; xxxxx, GSR Härnösand; xxxxx, Gävle; xxxxx, vice kassör
Kramfors; xxxxx, v GSR Kramfors; xxxxx, GSR Norrköping; xxxxx, GSR Sthlm; xxxxx, vice
kassör xxxxx, lunch Sthlm; xxxxx, GSR Sthlm; xxxxx, GSR Sthlm; xxxxx, GSR ons Sthlm:
xxxxx, Märsta kassör SK ;xxxxx, Sthlm, SK, Internet-, xxxxx, Falun, mailansvarig; xxxxx,
sthlm, SK, ekonomiansvarig, xxxxx, Helsingborg, SK, CK-ansvarig + sekreterare

1. Mötet öppnades av CK-ansvarig
2. De tolv traditionerna lästes och De tolv traditionerna.
3. xxxxx, Sthlm valdes till ordförande
xxxxx, Helsingborg, CK-ansvarig (undertecknad) valdes enligt tradition till sekreterare xxxxx,
Sthlm valdes till vice sekreterare

4. xxxxx, Härnösand och xxxxx, Sandviken valdes till justerare
5. Dagordningen godkändes med följande tillägg till Övriga frågor:
i) Distriktsmöten
j) Rekommenderad tid i programmet i val av kassör och GSR
k) Sent utskicka av Dagordning
l) Vilken litteratur är godkänd av ACoA?
m) Förslag om lathund för öppnande av postgiro på webbplatsen
n) Presentationsrundan på mötena tar lång tid
o) Talarmöten OK i ACoA?
p) ACoA -bönen skrämmer nykomlingar
q) 12 Begreppen i Al-Anon, något för ACoA?
r) CK-mötets tid - fredag eller lördag?
s) Boendeersättning för GSR:are vid CK-möten?

6. Kort presentation av de närvarande samt inlämning av grupprapporter
7. Efter lång diskussion beslutades att beslut fattas enligt konsensus for alla närvarande (även

icke- GSR). Majoriteten frågar minoriteten om den ändå kan acceptera beslutet. Om enighet inte
kan uppnås, bordläggs frågan. Frågan beslutades enligt konsensus. Några menade att konsensus
var fel begrepp; "Kvalificerad majoritet" och Gruppsamvete föreslogs istället.

8. Protokoll från föregående CK-möte lästes och godkändes.
9.. Nästa riksmöte, eller i fortsättningen: CK-möte + Riksmöte, beslutades hållas i Malmö slutet
av maj, början av juni.
På kö: Sollefteå/Kramfors.

10. Bordlagda frågor från föregående möte
a) Möten på engelska. Ingen representant från den informella kommitteen.
Varje grupp är självstyrande och kan själva bestämma om detta. Beslutades efter förslag att SK
tar hem ett engelskt startpaket så att det finns om någon är intresserad av att starta möte på
engelska.
b) Konventavgift. Gamla fråga som hörde ihop med att SK tidigare hade dålig ekonomi, vilket
inte är fallet nu. Förslaget avslogs (med hänvisning till tredje och sjunde trad.)
c) Motion från Umeå om reseers för GSR:are. Går ut på att SK ska betala resorna för GSR:ama så
att alla kan delta.
CK-mötet gav kassören/informell grupp i uppdrag att komma in med förslag hur överskottet ska
fördelas mellan resersättning, bidrag till WSO och att föra budskapet vidare.
Avgående kassör trodde att det fanns en gammal mall för detta, skulle kolla upp detta.
Förslag under diskussionen:
Som tidigare praxis att GSR är välkommen att söka resebidrag men ingen garanti att få
- procentuell beräkning av överskottet där resevägen också är inräknad (liknande Umeåmotionen)
- Betona att det är gruppen som söker och inte individen
- Att det bara är "fattiga" grupper som får söka
- Om gruppen inte bar råd att skicka någon kan de närvara och fora sin talan via brev t ex . Tänk
på att varje grupp är självförsörjande, beslutar själva om sin ekonomi. SK beslutar inte, servar
bara grupperna

-

Beslutades att det ska finna möjlighet att söka bidrag för behövande grupper. Beslutades att bara
ge reserers den här gången till de som äskat pengar.
GSR Norrköping 700 kr och Sthlm- kvinnogrupp 100 kr (se SK punkt 12)
d) Mobil eller fast jack för teleansvarig.
Beslutades att fortsätta som vanligt (d v s fast jack) då det är det billigaste och enklaste
alternativet och att numret ändras då det flyttar till ny teleansvarig.

11. Tillsättande av poster inom SK
vice CK- vakant
vice post valdes xxxxx, Norrköping
vice kassör - vakant

.

vice web valdes xxxxx, Uppsala. På kö xxxxx, Skövde
Välkomna fil/SK!
c) Tillträdande: xxxxx, Sthlm, kassör
Internetansvarig, xxxxx avgick och xxxxx, Sandviken tillträdde

12. Verksamhetsberättelser
Servicekontoret: Post o teleansvarig, CK-ansvarig, LK se bilaga
Kassör. Saldo 36 499 kr.
Beslutades skicka 8500 kr (+ omkostnad) till WSO. Kompromiss efter diskussion om 10 000 kr
respektive 7000 kr.
CK äskade resebidrag vilket bifalldes - 1120 kr
Internet ansv äskade 337 kr i resers vilket bifalldes Kassör äskade 400 kr i resers., vilket bifalldes
LK äskade resers 650 kr vilket bifalldes

13. Utgick då LK är del av SK.
14 Rapporter från tillsatta kommitteer
A. Nya foldrar. xxxxx, Härnösand informerade om att man är en bit på väg. Arbetet fortskrider.
B. WSO:s reviderade riktlinjer för service är under översättning av LK
C. Offentlig information. Är översatt men vem granskar? Beslutades att skicka till tillsatta
Kommitteen för nya foldrar (KF?)

15. Nya frågor
D. Mötesordningen. Det beslutades att lägga "Ett barn" som en bilaga och att göra ett tillägg om
drogfrihet. Mötesordningen läggs ut som både PDF-fil och som worddokument (som går att
ändra i) på hemsidan
E. Traditionshäften på nätet. Beslutades att lägga ut dem på hemsidan (mindre jobb för
postansvarig)
F. Beslutades att LK gör en översättning av ACoA:s sinnesrobön

17 Övriga frågor
D. Distrikt. Vad är och hur funkar de? (frågan väckt av Kramfors). CK-mötet informerade att
Sverige redan är indelat i distrikt. Det är upp till varje distrikt hur de vill arbeta.
Erfarenhet från söder är att distrikt lätt rinner ut i sanden om man inte har konkreta frågor, saker
man vill jobba med, samt att de ofta är beroende av eldsjälar.
E. Finns det några rekommendationer hur länge man ska ha varit med i programmet för att bli
GSR och hur länge man ska vara på posten? (Fråga väckt av Kramfors?)
CK svarade att varje grupp är självstyrande, men att rekommendationen säger att man bör ha
varit med i ett år och att man sitter 1 år /post. Tänk också på att överlappa de olika posterna så att
inte alla avgår samtidigt. Men som sagt, detta är rekommendationer och det fanns flera exempel
på CK med personer som gått in och gjort service tidigare...
F. CK beslutade att lägga ut Dagordningen på nätet.
Alla namn strykes, ersättes med xxxxx, föra att inte redigera i protokollet

D. Godkänd litteratur. Finns det godkänd litteratur? Vad är godkänd litteratur?
LK informerade att grupperna är självbestämmande så länge de inte förvanskar ACoA:s idé.
Godkänd litteratur kommer från USA.
E. Beslutades att xxxxx, Stockholm lägger ut en lathund för hur man fixar postgiro för sin ACoAgrupp. Malmö informerade att deras kassör har pengarna hemma.
F. Presentationsrundan på mötena tar lång tid. Förslag från CK att ha deadline för pres.rundan.
G. Det är OK att ha talarmöten i ACoA.
H. ACoA-bönen skrämmer nykomlingar (fråga från Sollefteågruppen).
CK svarar att gruppen är själstyrande. Mötesordningen är upp till varje grupp hur de vill ha.
J. De 12 principerna är dåligt översatta och skickades till LK för översyn.
J. Tid för CK-möte. Det är upp till respektive riksmöteshållare att bestämma tider.
K. Boendeersättning/bidrag för GSR. CK föreslog att de GSR:are/ grupper som har dåligt med
pengar ringer kontaktpersonerna för respektive Riksmöte och kollar billiga boendealternativ. Om
inte detta går så beslutar CK från fall till fall om bidrag.

17. Nästa CK-möte hålls som tidigare beslutats i Malmö i slutet av maj/ slutet av juni.
18. Mötet avslutades med Sinnesrobönen i vi-form.

