Protokoll fört vid ACoA:s CK-möte 2004-10-15 i Kramfors
1. Mötet öppnades av CK-ansvarig.
2. De Tolv Traditionerna lästes.
3. xxxxx från Malmö valdes enhälligt till ordförande.
xxxxx från Malmö valdes enhälligt till sekreterare.
4. xxxxx från Härnösand och xxxxx från Uppsala valdes enhälligt till justerare.
5. Presentationsrunda:
xxxxx från Kramfors, xxxxx från Stockholm (Kassör), xxxxx från Sandviken, xxxxx från
Härnösand, xxxxx från Uppsala, xxxxx från Härnösand, xxxxx från Uppsala
(Webmaster), xxxxx från Helsingborg (telefonansvarig), xxxxx från Malmö, xxxxx från
Malmö (CK-ansvarig), xxxxx från Umeå, xxxxx från Sollefteå, xxxxx från Härnösand,
xxxxx från Umeå, xxxxx från Umeå, xxxxx från Umeå, xxxxx från Örebro, xxxxx från
Örebro, xxxxx från Härnösand.
Grupprapporter lämnades in.
6. Dagordningen godkändes med följande tillägg:
11e. Bidragskommitténs rapport
14e. Vice teleansvarig
15 a. Forum på hemsidan.
15 b Rekommendation till grupperna.
7. Vi beslutade att hålla 1 timmes lunch vid 14:00 samt 5-10 minuter paus varje timme.
Prioritering av frågorna beslutades göras när 1 timme av mötet återstår.
8. Efter lite diskussion och att ordet gått runt, beslutade vi att ta beslut enligt konsensus
bland våra närvarande GSR:er. Alla på mötet hade yttranderätt och ansågs vara en viktig
del i beslutsprocessen. Mötet var enigt i beslutet.
9. Föregående protokoll lästes och godkändes med följande förtydligande:
a. xxxxx från Härnösand valdes till Postansvarig.
b. vice Teleansvarig saknas i protokollet.
10. Göteborg meddelade via bud att de är igång med förberedelserna inför vårens riksmöte.
Ystad meddelade via bud att de har diskuterat frågan men att de avstår. Umeå har intresse
men vill fundera vidare. F.n. ingen på kö.
11. Rapporter:
a. Kassören rapporterade kassaställning per den 2004-10-08:
SEK 39.565 + c:a 60-75 Kr i handkassa.
Pengarna till WSO är skickade efter 8 okt. Det blev SEK 8.404 efter kursavrundning.
Differansen mot beslutade 8.500 godkändes av mötet.
Inkommna bidrag: 4.000 från Helsingborg, 1.000 från Karlstad, 100 från
Malmgården i Stockholm, 400 från Strängnäs, 500 från Bollnäs, 1.500 från Malmö
och 460 från Trelleborg.
b. Servicekontoret har hållit ett flertal protokollförda möten. Det har etablerats en aktiv
kontakt med samtliga medlemmar även om telefonmötena bara rymmer tre deltagare
åt gången.Vi har turats om att hålla/protokollföra mötena.
Telefonansvarig meddelar att det tar tid att sprida det nya telefonnummret till de som
sökt oss.
Internetansvarig har haft hårddiskproblem men hemsidan funkar fint. Han har gjort

30-40 olika uppdateringar de senaste 6 månaderna, främst ny gruppinfo. Protokollet
från Gävle saknas för publicering på hemsidan – kommer att åtgärdas.
CK-ansvarig har skrivit dagordning och bilaga.
Mailansvarig ej närvarande
Postansvarig har skickat ut två startpaket, samt kopierat och distribuerat riks/CKmöteshandlingar.
c. Litteraturkommittén har översatt ”sponsorskap 2” sedan förra CK-mötet.
Tidigare foldrar som översatts och lämnats till granskningskommittén är:
”Sponsorskap 1”, ”ACoA är” och ”Verktygslådan” samt en text om offentlig
information.
d. Granskningskommittén är strax färdig. De har varit osäkra på sin uppgift. De ska
dock granska översättningen och vald svenska, ej granska innehållet eftersom det är
godkänt av WSO.
e. Bidragskommittén är inte klar med sitt betänkande ännu. De funderar över fördelning
mellan resor, sprida budskapet och pengar till WSO. De meddelar att de ska vara
färdiga till nästa CK-möte.
12. Bordlagda frågor.
a. Mötet uppfattade motionen som delbar i 5 delar:
i. Ändring av stegen: Avslag
ii.
Utanför ACoA: vi kan ej ta ställning i frågan.
iii.Utanför ACoA: vi kan ej ta ställning i frågan.
iv.Utanför ACoA: vi kan ej ta ställning i frågan.
v.
Vi hänvisar till ACoA:s litteraturpolicy
b. Kontolathund: ingen kommentar. Frågan stängd.
c. Text om drogfrihet: Diskussion huruvida detta är en sund gräns att sätta eller om det
är ett brott mot Tradition 3. Ska grupperna själv sätta sina gränser? Kan man ta
ställning till Tradition 3 under drogpåverkan? Oenighet rådde, frågan bordlades.
d. I USA finns både ACA och ACoA. Båda uttyds ”Adult Children of Alcoholics” och
båda har organiserat sin service under ACA WSO. Det finns också ACA som uttyds
”Adult Children Anomynous” och de har egen serviceorganisation.
Mötet beslutade att behålla namnet ACoA i Sverige, främst för att det är inarbetat,
och vi organiserar vår service under ACA WSO.
e. Våld på möte. CK-mötet ansåg att grupperna bör tillämpa sunt förnuft. Svensk lag
gäller även här. Möten är till för att känna känslor, inte nödvändigtvis agera på en
känsla genom att bli högljudd, aggressiv eller på annat sätt våldsam. Att säga till,
avvisa eller i värsta fall tillkalla polis för att kunna hålla mötet ansåga vara
acceptabla metoder.
f. Traditionernas längd. Mötet saknade konkret förslag. Den som driver frågan
uppmanas att skriva en motion - frågan stängdes.
g. Annan struktur. Avslag
h. Förnyelse av litteratur. Det finns en del översättningar (se 11c och 11d) som inom
överskådlig framtid kan distribueras till grupperna. Förutom gula och rosa foldrarna
är detta den enda ACoA litteratur som finns på svenska. Mötet beslutade att
förnyelse inte är aktuellt.
i. Distriktsindelning finns, fråga Servicekontoret. Frågan stängdes.
j. Motionen från xxxxx och xxxxx delades upp i tre delar:
i. Service på CK-mötet väljs av CK mötet: bifall

ii.
För att göra service på CK-mötet bör man ha varit på minst ett CKmöte tidigare: bifall
iii. Fastlagda datum för CK/riks-möte: avslag, arrangerande grupp beslutar
lämpligt/möjligt datum.
k. Bidrag till nya grupper. Hänvisning till Tradition 7, Avslag
13. Inga inkommna motioner
14. Tillsättande av serviceposter på Servicekontoret:
a. Vice CK-ansvarig, fortsatt vakant.
b. Vice Postansvarig, xxxxx från Norrköping, vald sedan tidigare.
c. Vice Kassör, xxxxx från Härnösand. (Rätt hemmagrupp?)
d. Vice Webmaster, xxxxx från Umeå
e. Vice Telefonansvarig, vakant.
Valda personer uppmanas att kontakta SK så att kontaktinformation kan utbytas.
15. Övriga frågor.
a. Forum på hemsidan, frågan bordlades då vi var oeniga. Några argument som
framkom: Kan anonymitet garanteras? (Tradition 11). Har vi resurser att kontrollera
oseriösa insändare, vi har ansvar för vad vi publicerar. Bra att byta erfarenheter via
ett forum. Snabbt att nå ut.
b. Förslag som går ut på att CK-mötet ska rekommendera gruppperna att skicka sin
GSR med förtroende att föra deras talan. Detta för att få en kortare beslutsprocess.
Frågan bordlades.
c. (sent inkommen fråga) om nedre åldersgräns för mötesgående.
Diskussion kring vad Traditionerna säger. Någon speciell ålder kunde ej fastställas.
Viktigare är kanske att personen i fråga själv anser sig ha vuxit upp (ej växer upp)
under störda förhållande och kommer på möte, av egen fri vilja, med en önskan att
tillfriskna från ”ärvda” beteenden. Grupperna bör läsa Traditionerna och agera efter
bästa förmåga.
d. (sent inkommen fråga om) Donationer.
Mötet var enigt om att vi ej kan ta emot donationer. Diskussion kring hur vi bör
hantera väldigt stora bidrag i hatten. Om de kan anses vara ”egna bidrag” så finns det
ett förhållningssätt för gruppernas rimliga ekonomi och att skicka överskott vidare.
16. Mötet avslutades med Sinnesrobönen i vi-form.

Vid protokollet____________________

Justeras__________________________

Justeras__________________________

