Protokoll fört vid Acoa:s CK-möte 2005-05-06 i Göteborg
1.CK-ansvarige öppnade mötet
2.De 12 Traditionerna lästes
3.xxxxx från Stockholm valdes till ordförande
xxxxx från Malmö valdes till sekreterare
4.xxxxx och xxxxx, båda från Stockholm, valdes till justerare
5.Alla presenterade sig och grupprapporter lämnades in. Närvarande: xxxxx från Gbg, xxxxx
Gbg, xxxxx Borås, xxxxx Borås, xxxxx Uppsala, xxxxx Hbg, xxxxx Skövde, xxxxx
Kramfors, xxxxx Härnösand, xxxxx Jkp, xxxxx Jkp, xxxxx Katrineholm, xxxxx Gävle,
xxxxx Gävle, xxxxx Sthlm, xxxxx Gbg, xxxxx Hbg, xxxxx Hbg, xxxxx Sthlm, xxxxx
Sthlm, xxxxx Sthlm, xxxxx Sthlm, xxxxx Sthlm, xxxxx Ystad, xxxxx Ystad, xxxxx
Malmö, xxxxx Malmö, xxxxx Karlstad, xxxxx Karlstad, xxxxx Sthlm, xxxxx Karlskrona,
xxxxx Norrköping, xxxxx Gbg.
En diskussion kring ordförandens lämplighet uppkom då hon sagt sig representera grupp
med oklar programtillhörighet. Ordet gick runt och alla fick uttala sig. (s.k. ”runda”)
xxxxx från Helsingborg valdes till ny ordförande.
6.Följande övriga punkter anmäldes:
a.Dagordningen på hemsidan
b.Programpunkter på Riksmötet
c.Dagordningen distribueras 6 veckor innan mötet.
d.Motioner
e.CK-rutiner
f.Diskussion kring service
g.Informations/kommunikationsbrist
h.Samarbete med andra 12-stegsprogram
i.Barn på möte
j.Regler vid försening
k.Acoa litteratur
l.Samverkansmöte
m.Infogrupp
n.Steg 4 komplettering
o.Utskick i tid
p.Utskick
q.Sponsorskap
r.Välja GSR
s.Litteratur
t.Utskick
u.Nå ut till andra
Diskussion kring tidpunkten för dagordningens distribution. SK förklarade och
synpunkter lämnades. Frågan ställdes om dagordningen skulle godkännas eller
underkännas. En runda gjordes och dagordningen underkändes eftersom flertalet

grupper inte kunnat ta ställning till innehållet.
7.Diskussion kring hur mötet skulle fortskrida. Begreppet polemik förklarades. Vi beslöt
fortsätta genom att lägga till punkterna från den gamla dagordningen och utan vidare
diskussion bordlägga alla som krävde ett beslut; punkterna 8, 12 och 13. Vi behöll ”övriga
frågor” och de punkter som var av informativ karaktär; 7, 9, 10, 11, 14, 15 och 16.
8.Vi beslöt att mötet skulle fortgå fram till klockan 17:00
9.Föregående protokoll lästes.
10.Ingen grupp var villig att arrangera nästa riksmöte.
11.Rapporter:
a.Kassa: renskriven rapport bifogas.
Kassören rapporterade en bristfällig rutin kring inbetalningsbekräftelserna, de s.k.
blå lapparna. Han fick mötets förtroende att förbättra rutinen.
b.CK-ansvarig har skrivit protokoll och dagordning. Web-ansvarig har gjort mellan 50
och 100 ändringar på hemsidan. Han rapporterar att flera nya grupper tillkommit.
Telefon-ansvarige får i genomsnitt 2 samtal om dagen och har fått rutin på att
snabbt ringa tillbaka. Mail-ansvarige och Post-ansvarige ej närvarande. Alla på SK
har varit delaktiga i telefonmöten, 3 personer åt gången. Mötena kommer att
schemaläggas, protokoll förs vanligtvis.
c.Litteraturkommitten: ingen aktivitet sedan förra CK-mötet.
d.Granskningskommitten: ingen närvarande. xxxxx och xxxxx tar kontakt med
kommitten.
e.Bidragskommitten: inte färdig, bad mötet om hjälp. Fick mer tid.
12.Tillsättande av poster på SK:
Vice CK-ansvarig: fortsatt vakant.
Vice Teleansvarig: xxxxx från Ystad valdes.
Mailansvarig: fortsatt vakant.
Vice mailansvarig: fortsatt vakant.
13.Övrigt:
xxxxx Sthlm, xxxxx Malmö och xxxxx Göteborg valdes att bistå CK-ansvarig med nästa
dagordning.
Övriga ”övriga frågor” bordlades.
14.Mötet avslutedes med Simmesrobönen i vi-form.

Sekreterare___________________________
Justeras _____________________________
Justeras _____________________________

