Protokoll fört vid AcoA CK-möte i Gävle 2006-10-13
1. Mötet öppnades.
2. De 12 Traditionerna lästes.
3. Tillresta GSR och enskilda AcoA-medlemmar presenterade sig. Grupprapporter lämnades in.
4. xxxxx valdes till Ordförande. xxxxx valdes till sekreterare.
5. xxxxx och xxxxx valdes till justerare.
6. Dagordningen godkännes. Med beaktande av punkt 15 som ändras till punkt 12. Övriga
punkter med start från och med gamla punkt 12 byter därefter littera till närmast efterkommande
punkt.
7. Vi beslöt att mötet skulle förläggas fr.o.m. 12.00 t.o.m. 17.00. Pauser skulle hållas 14.0014.45 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 eller för grupperna utvalda representanter fick beslutanderätt. Varje enskild
deltagare på mötet har rätt att bidra med sin åsikt i varje fråga.
9.

Föregående protokoll lästes och godkändes.

10. Ingen grupp anmälde sitt intresse att arrangera nästa riksmöte.
11. Rapporter från uppdragstagare:
a. Kassör: xxxxx berättar kort om minus i balansräkningen och om anonyma bidrag till AcoA
Sverige. Problem med att betala bankgiro. Pengar från Göteborgsgruppen har inte kommit fram.
Firmatecknare skall ändras.
b. Teleansvarig: xxxxx ej närvarande.
c. Postansvarig: xxxxx har skickat ut startpaket till nystartade grupper, dagordning och
Inbjudan till Gävle.
d.Mailansvarig: Meddelar via ombud. 5-6 mail i veckan. Mycket skräpmail
e. Internet: xxxxx har 3-4 ändringar på hemsidan i veckan. Mail som ska till mailansvarig
kommer fel. Fått in förslag om tekniska förändringar på hemsidan.
Svarade på frågor angående hemsidan. xxxxx har hoppat in och vikarierat vid kortare stunder.
12. (Flyttad från punkt 15)
Tillsättande av serviceposter på SK:
Vice tele: Ingen vald. xxxxx tillträder som ordinarie. xxxxx avtackas.
Vice post: Norrköping nominerar xxxxx. Vald.
Vice internet: Ingen vald.
Vice CK: xxxxx nomineras av CK-mötet. Vald.

13. Bordlagda frågor
a. Förslag till ändring av steg 1. Frågan diskuteras av alla som har en tanke om den. Motionen
avslås.
b. Förslag till hantering av resebidrag. Motionen avslås. CK-mötet stänger Bidragskommittén
och tackar de inblandade i kommittén för arbetet de utfört.
c. Litteratur på SK. Vi ska spara comline. Annan litteratur skänker vi bort. Skall ombesörjas av
SK.
d. Kontoform. Plusgirokontot kostar en del. Bankgirot möjligen mer hanterbart. Samtal pågår
med två banker. Frågan stängd tillsvidare på CK-möten.
e. Mail till grupper. CK stänger frågan.
f.

Samåkning. CK stänger frågan.

g. Översättning. Översättning. Skövde frågar efter de översatta begreppen. Frågan är ställd
till granskningskommittén. CK-mötet svarar att granskningskommittén är vilande.
CK uppdrar åt SK att undersöka hur det går för GK och återkomma vid nästa CK-möte.
h. Servicevillighet. CK stänger frågan.
i. Talkör. CK stänger frågan.
14. Inga inkomna motioner.
15. Övriga frågor:
a. Äskning av pengar till medlemmar av SK:
xxxxx beviljas 680:-, xxxxx 1098:- och xxxxx 1300:-.
b. xxxxx föreslår att någon på SK skall ha övergripande ansvaret för allmän hantering på SK.
Flera deltar i diskussionen. SK ombedes se över sina rutiner och anmäla till CK i framtiden om det
innebär förändringar som CK bör eller skall fatta beslut om i frågor som rör SKs servicestruktur. I
övrigt har SK mandat och förtroende att hantera uppkomna frågor på det sätt som SK finner
lämpligt. Bifall av CK.
c. xxxxx lyfter fram att AcoA verkar krympa. Att grupper går sina egna vägar. Att traditionerna inte
följs på möten. Föreslår att vi lyfter bort nuvarande fördjupningstexter som berör traditionerna.
Diskussion om grupperna ute i landet fungerar eller inte utbryter. xxxxx föreslår att en kommitté
tillsätts för att se över och utvärdera fördjupningstexterna till traditionerna. CK avslår begäran.

16. Avslutning.
Mötet avslutades med sinnesrobönen i vi-form.

Sekreterare________________________

Justeras___________________________

Justeras___________________________

