Förkortningar
CK – Cenralkommitéen
GSR – Grupprepresentant
SK – Servicekontoret
LK- Litteraturkommittéen
WSO – World Service Organisation

Protokoll fört vid AcoA:s CK-möte, Malmö 21 maj 2004
Närvarande
xxxxx, Härnösand, vice postansv; xxxxx, SK, LK; xxxxx, GSR, Norrköping; xxxxx; xxxxx;
xxxxx, tillträd teleansv; xxxxx, xxxxx, GSR Stenungsund: xxxxx, Stenungsund xxxxx, Sthlm,
kassör lö-gruppen; xxxxx, GSR, mansgruppen, Sthlm; xxxxx, Sthlm, vice kassör,ons-gruppen,
Sthlm; xxxxx, Gbg; xxxxx, kassör Göteborg, xxxxx, GSR, Gbg; xxxxx, GSR, Ystad; xxxxx, vice,
GSR, Ystad: xxxxx, kassör, Borås;xxxxx, GSr, Borås; xxxxx, Borås; xxxxx, GSR, Järpen; xxxxx,
GSR? Järpen; xxxxx, repr, Gävle; xxxxx GSR Linköping; xxxxx, SK, internetansv + tf GSR
Uppsala; xxxxx, GSR Sthlm, må-kväll; xxxxx, GSR fre, lör sön kvinnogr, Sthlm; xxxxx, GSR,
Malmö; xxxxx, Linköping; xxxxx, SK, avg post-teleansv;
xxxxx, SK, ekonomiansvarig; xxxxx, GSR, Helsingborg; xxxxx vice GSR, Helsingborg
xxxxx, Helsingborg, SK, CK-ansvarig + sekreterare

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

4. xxxxx, Helsingborg och xxxxx valdes till justerare
§ 5. Dagordningen godkändes med följande tillägg till Övriga frågor:
a) Motion om de 12 Stegen från Kvinnogruppen, Sthlm
b) Lathund för öppnande av konton på nätet och därtill hörande organsiationsnummer för SK (av
informativ karaktär)
c) Om tillägg till Mötesordningen om drogfrihet
d) Är vi ACOA eller ACA? (Fråga väckt av xxxxx, Järpen)
e) Vad gör man som möteshållare om det förekommer våld på möten och vad får man säga på
möten? Hur funkar detta ihop med anonymiteten? (Fråga väckt av Kvinnogruppen Sthlm)
f) Ska traditionstexterna vara längre?
g) Behövs en annan struktur för ACoA? Jämför med Al-Anons struktur.
h) Behöver litteraturen förnyas? Finns det t ex en Stora boken som i AA?
Det beslutades efter viss diskussion att ta en timmes lunch mellan 14-15.

§ 6. Kort presentation av de närvarande samt inlämning av grupprapporter samt muntlig
grupprapport av närvarande GSR:are. En del grupprapporter hade redans skickats till
undertecknad via mail.

§ 7. Efter lång diskussion beslutades att beslut fattas enligt "konsensus light" för alla närvarande
GSR:are. Övriga närvarande har yttranderätt.
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.
Förslag till nästa CK-möte: dels att grupperna tar ställning till frågan, dels att CK-mötet
hädanefter följer någon av beslutandeformerna så att inte så mycket tid behöver läggas på frågan.
Någon invände att det också är bra för beslutsprocessen och att tiden tjänas in genom att alla
sedan är med och känner sig delaktiga i beslutsprocessen.

§ 8. Protokoll från föregående CK-möte lästes och godkändes.
§ 9 Kassaställning: 36 501 kr. Mötet godkände en utjämning på 2 kr för att kassan skulle gå jämt
upp.

§ 9. Nästa CK-möte (+ Riksmöte) beslutades hållas i Sollefteå/Kramfors i september- oktober.
På kö: Göteborg?
Det beslutades också att inbjudan skulle skickas till Danmark, Norge och Finland

§ 10 Bordlagda frågor från föregående möte fanns det inga.
§ 11. Tillsättande av poster inom SK
xxxxx, Malmö valdes till ny CK-ansvarig.
xxxxx, Helsingborg tillträdde som ny teleansvarig
xxxxx, Härnösand tillträdde som ny postansvarig
Följande poster är fortfarande vakanta:
vice CK
vice post ? (xxxxx, Norrköping?)
vice kassör
vice web: xxxxx, Skövde?
xxxxx SK påminde om att den nya postanvarige också blir ny firmatecknare tillsammans med
kassören. Ett exemplar av detta protokoll ska skickas till postgirot. Förnamn räcker för alla
närvarande och andra firmatecknare. Bara kassören måste stå med sitt hela namn och
personnummer. xxxxx, Järna kontakade tjänsteman på postgirot och fick detta bekräftat, då SK
fått olika information.
Det optimala är att grupperna skickar in förslag till posterna innan CK-mötet.

Avgående Post/teleansvarig och CK-ansvarig avtackades.
§ 12. Verksamhetsberättelser
Servicekontoret: Post o teleansvarig, CK-ansvarig, LK se bilaga
Kassör. Saldo 38 587 kr. Detta inkluderar inte de 8 500 kr till WSO som beslutades att skicka
förra CK-mötet. Äskningar för reseersättningar är inte heller betalda.
Kassören fick mandat att justera underskottet på 2 kr. Förra CK-mötets kassarapport inlämnades.

§ 13. Rapporter från tillsatta kommittéer. Utgick på grund av tidsbrist. 14 a prioriterades.
§ 14 a) Vad gällde de blå lapparna (som är kvitton på inbetalningar till SK) ombads SK komma
med konkret förslag hur detta ska ordnas.
b) Frågan bordlades
c) Beslutades att kontakten melllan GSR:are och SK är upp till varje GSR:are hur den ska skötas.
Dock bör GSR:aren vara tydlig med hur vederbörande vill att den ska ske, så att SK kan nå
vederbörande.
d)Frågan bordlades
e) Ekonomiskt stöd till nya grupper? Frågan fick gå runt och alla grupper svarade (”runda”)
Mötet var oenigt. Några sa ja andra nej. Någon hänvisade till ett gammalt beslut. Ett alternativ
var att det får ske från fall till fall. Ett annat förslag att varje grupp är självförsörjande är en viktig
princip (7:e Traditionen), och att AA inte stödjer nya grupper. Frågan bordlades.

§ 15 Övriga frågor bordlades
§ 16 Nästa CK-möte hålls i Kramfors/Sollefteå september-okober
§ 17 Mötet avslutades med Sinnesrobönen i vi-form

sekreterare

justerare 1

justerare 2

