Protokoll fört vid ACoA CK-möte i Helsingborg 2005-10-14

1.(3)

1. Bengt från Malmö öppnade mötet.
2. De 12 Traditionerna lästes.
3. Tillresta GSR och enskilda ACoA-medlemmar presenterade sig. Grupprapporter lämnades in.
Närvarande: xxxxx Norrköping, xxxxx Nkg, xxxxx Göteborg, xxxxx Gbg, xxxxx Bromma,
xxxxx Ystad, xxxxx Ystad, xxxxx Umeå, xxxxx Malmö, xxxxx Stockholm, xxxxx Sundsvall,
xxxxx Uppsala, xxxxx Härnösand, xxxxx Uppsala, xxxxx Helsingborg, xxxxx Hbg, xxxxx
Hbg, xxxxx Stockholm, xxxxx Jönköping, xxxxx Jkg, xxxxx Jkg, xxxxx Stockholm, xxxxx
Kristianstad, xxxxx Krd, xxxxx Gävle, xxxxx Stockholm, xxxxx Sth, xxxxx Karlstad, xxxxx
Karlskrona.
4. xxxxx från Norrköping valdes till Ordförande. xxxxx från Malmö valdes till sekreterare.
5. xxxxx från Helsingborg och xxxxx från Stockholm valdes till justerare.
6. Dagordningen godkännes med tillägget Punkt 11 g: Äska pengar.
7. Vi beslöt att mötet skulle förläggas fr.o.m. 12.00 t.o.m. 17.00. Pauser skulle hållas 14.0014.30 och 15.40-16.00. Klockan 16.00 skulle prioritering av återstående punkter göras om
tiden blev knapp.
8. Olika beslutsalternativ diskuterades. Vi beslöt att använda konsensus som beslutandeform.
Enbart GSR/ersättare fick beslutanderätt. Samtliga deltagande på mötet hade rätt att bidra
med sin åsikt i varje fråga.
9.

Föregående protokoll lästes.

10. Ingen grupp anmälde sig villig att arrangera nästa riksmöte.
11. Rapporter från uppdragstagare:
a. Kassör: xxxxx
Renskrivna räkenskaper bifogas. In 36 812:- Ut 31 765:b. Övriga servicekontoret:
CK-ansvarig: xxxxx ej närvarande.
Postansvarig: xxxxx sköter utskick till grupperna, meddelar att justerat protokoll från CKmötet i Göteborg ännu inte kommit henne tillhanda
Teleansvarig: xxxxx får flera samtal i veckan till servicetelefonen. Fördelar samtalen till rätt
servicepost. Försöker utan dröjsmål ringa tillbaka till medlemmar som lämnat meddelande på
servicetelefonens telefonsvarare. Även sammankallare till SK-mötena. SK-mötena hålls nu i
telemötesform där alla kan delta samtidigt. Dyrare än trepartssamtal men nödvändigt för att hela
SK ska kunna känna delaktighet. Fortfarande mycket billigare än att resa till SK-möten. SK har

själva tagit det beslutet inom ramen för sina befogenheter för uppdraget.
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Internetansvarig och tillförordnad mailansvarig: Meddelar att uppdateringar har skett på webbsida
och e-postadress. Tekniken verkar fungera. Ca. 10 mottagna och lika många besvarade och
vidarebefordrade mail i veckan.
c. Litteraturkommittén: Ingen närvarande.
d. Granskningskommittén: xxxxx rapporterar att gruppen haft vissa problem med att hålla
kontakt med varandra. De har även lidigt av manfall. Deras betänkande är informellt färdigt.
Rapport till CK saknas dock.
e. Bidragskommittén: xxxxx rapporterar att gruppen är färdig med sitt arbete. Förslaget om
bidragsförfarande sänds ut på remiss till samtliga grupper. Bifogas protokollet.
f. Dagordningsgrupp: xxxxx meddelar att dagordningen inför CK-mötet hösten 2005 var färdig
inom 14 dagar efter CK-mötet i Göteborg.
g. - Observera ej rapport. P.g.a. frågans art och sambandet till punkt 11 e. valde CK-mötet att
lägga denna fråga tillsammans med rapporterna. –
Äska pengar: Ansökarna ombads ta kontakt med kassören under lunchrasten för att presentera
detaljer. Inga formella äskningar framställdes någon gång under resterande möte. Beslut kunde
således inte fattas.
Diskussion om äskanden av bidrag i olika form kontra traditioner följde. Bidragskommittén fick
svara på ytterliggare frågor. En aspekt som framkom vad gäller påverkan av ekonomin är att CKmötet arrangeras på en vardag. Tillresande riskerar på så sätt ett inkomstbortfall.
12. Bordlagda frågor
a. Text om drogfrihet.
Diskussioner om texten strider mot traditionerna eller inte. Meningar om att gruppsamvetet
skall avgöra eventuellt drogproblem vid varje enskilt möte framlades. Åsikter fördes fram att
stödja sig på riktlinjer även i denna fråga som i många andra frågor, är att föredra. Frågan
väcktes om texten skall omformuleras. Mötet förtydligade även att det står varje grupp fritt att
använda texten eller inte använda den, på sina möten ute i landet.
Notering Punkt 12 a. Mer information om denna fråga kan läsas i protokoll fr.o.m. CK-mötet i
Gävle 2003-10-17 och i samtliga protokoll därefter.
Klockan blev 16.00 och följande prioritering gjordes.
Prioriteringsordning: punkt 14, 15, 12 b g och h.
Notering Punkt 13. Inkomna motioner. – Inga motioner hade inkommit.
14. Tillsättning av poster på SK:
a. Vice CK-ansvarig: xxxxx från Malmö valdes.

b. Vice Teleansvarig: xxxxx från Ystad är redan vald sen tidigare. - Se Göteborgs-protokollet
c. Mailansvarig: xxxxx från Helsingborg valdes.
d. Vice Mailansvarig: xxxxx från Norrköping valdes.
e. Vice Kassör: xxxxx från Jönköping valdes. – Sent tillkommen fråga –
15. Övriga frågor:
a. Förslag från SK angående rutiner att hantera dagordning, protokoll och motioner.
SK ber grupperna att diskutera om detta är lämpliga rutiner för kommande CK-möten.
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Om grupperna finner ett gillande i förslaget önskar SK att det fattas beslut om dessa rutiner vid
nästa CK-möte.
Förslag enligt följande:
- Protokoll skall vara justerare tillhanda inom 2 veckor efter avslutat CK-möte.
- Justeringar skall följande 2 veckor vara utförda för att sändas åter till CK-ansvarig för
renskrivning.
- Protokollet skall därefter senast 6 veckor efter aktuellt CK-möte vara postansvarig tillhanda.
Postansvarig skall efter dessa 6 veckor distribuera protokollet vidare till grupperna. Postansvarig
har 3 veckor på sig att hantera denna distributionen.
Sammanlagt förfarande med protokollet blir 9 veckor.
- Dagordning och motioner skall vara postansvarig tillhanda senast 2 månader före nästkommande
CK-möte för vidare distribution till grupperna. Postansvarig har vid behov 3 veckor på sig att
hantera distributionen.
- Om arrangörer till Riksmöte vill medsända sitt program vid utskicket av dagordningen skall detta
vara postansvarig tillhanda senast 2 månader före kombinerat CK-möte/Riksmöte.
Om inte detta krav kan uppfyllas är det arrangerande grupps eget ansvar att distribuera
programmet till grupperna ute i landet. Portokostnader för utskicken betalas av SK.
SK föreslog att dessa rutiner skulle även vid detta CK-möte gälla interimistiskt.
CK-mötet godkände och antog förslaget interimistiskt samt skulle ta hem det samlade förslaget för
diskussion i respektive grupper.
SK uppmanade även grupperna ute i landet att de bör lämna namnförslag till serviceposter inom
SK. SK påminde om att det är gruppernas ansvar att vi har posterna besatta så att servicekontoret
kan fortsätta att utvecklas så bra som möjligt.
b. Mötet beslutade att tillträdande kassör xxxxx , blir ny firmatecknare efter xxxxx .
c. Mötestider i hemmagrupper.
Rådfrågande och svar gavs angående lämplig tidpunkt att utöka mötestiderna för relativt nystartade
grupper.
e. Dagordningen.
Se punkt 15 a.
f. Mötet beslutar att stänga samtliga ej behandlade frågor under punkt 12, bordlagda frågor.
CK-Mötet uppmanar grupper och medlemmar i gemenskapen som vill lägga fram förslag till CK-mötet att i

möjligaste mån skriva motioner. Detta anses förenkla behandlandet på CK-mötet.
16. Avslutning.
Mötet avslutades med sinnesrobönen i vi-form.

Sekreterare________________________

Justeras___________________________

Justeras___________________________

