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1. Alla hälsades välkomna av xxxxx CK-ansvarig. För att bjuda in vår högre kraft i gruppsamvetet lästes Sinnesrobönen i vi-form. CK-mötet förklarades öppnat av xxxxx CKansvarig.
2. De tolv traditionerna lästes på värd dialekt av xxxxx - Helsingsborgsgruppen.
3. Närvarande presenterade sig med namn, grupp och servicepost. Grupprapporter ombeddes
lämnas in. Närvarade var: xxxxx - CK-ansvarig SK, xxxxx – mailansvarig SK, xxxxx –
Helsingborg, xxxxx – vice mailansvarig SK och GSR Norrköping, xxxxx – Postansvarig
SK, xxxxx –Telefonansvarig, xxxxx – GSR Ystad, xxxxx – kassör SK och GSR Sundsvall,
xxxxx –Internetansvarig SK och GSR Malmö, xxxxx – vice kassör SK och GSR Lund,
xxxxx – GSR Helsingborg, xxxxx – Helsingborg, xxxxx – Gävle, xxxxx – Qvinnogrupp
söndagar Stockholm, xxxxx – Maria Lunchgrupp Stockholm, xxxxx – Köpenhamn WSO
ACA, xxxxx – Helsingborg, xxxxx – vice GSR Örebro, xxxxx – kassör Örebro, xxxxx –
GSR Landskrona, xxxxx kassör Landskrona, xxxxx – Ystad. Som mest 22 närvarande.
4. Till ordförande valdes xxxxx mailansvarig och till sekreterare valdes xxxxx CK-ansvarig
för mötet.
5. Till justerare av protokollet valdes xxxxx – Helsingborg och xxxxx – Telefonansvarig.
6. Dagordningen godkändes med tillägg av punkterna:
16 b) ACoA:s välbefinnande och boken
16 c) Protokoll
16 d) webbhotell
16 e) vilande grupper
16 f) motioner i tid

anmäld av:
xxxxx, Sundsvall
xxxxx, Sundsvall
xxxxx, Internetansvarig / SK
xxxxx, Internetansvarig
xxxxx, Maria Lunchgrupp Stockholm

7. Information om mötestiden.
8. Konsensusbeslut förklarades och mötet var överens om att lägga till i texten om det är
viktigt att uttrycka det vi vill ha sagt och ”vad som är bra för vårt tillfrisknande inom
ACoA” samt att det är gruppsamvetet som råder och att man har i tanke vad som är bäst för
oss i ACoA som grupp när vi fattar beslut. Endast GSR har rösträtt med en röst per grupp.
9. Föregående mötes protokoll från Göteborg 2008-05-01 lästes och godkändes med följande
ändringar:
11 a) kassasaldo var 39 507,83 samt att någon har försökt att ta ut kontoutdrag.
11 b) Telefonen som stängs av är den fasta telefonen med det tidigare telefonnumret.
11 e) xxxxx (före detta webbansvarige) ska byta webbhotell.
12 i) xxxxx från Sundsvall blev tillfrågad men tackade nej.
13. Information från WSO.
16. Telefonmöten: Använder numera Rixmötet som operatör.
16 Riksmöte: Riksmöte hålls två gånger per år. Vi är ej så stora därför ingen delning i
mindre regioner.
10. Nästkommande riksmöte:
Våren 2009 blir det riksmöte i Norrköping. En arbetskommitté är tillsatt och lokal är bokad
nära centrum till den 8-9-10 maj. Det finns bra möjligheter till boende och restauranger.
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Alla hälsas välkomna till Norrköping.
Till hösten 2009 anmäler Gävle genom xxxxx intresse att hålla i Riksmötet.
Tidigare finns beslut om att Riksmötet inte ska sammanfalla med en storhelg.
Rapporter från uppdragstagare inom SK och tillsatta kommittéer:
b) Telefonansvarig – xxxxx
Det ringer ett par gånger i veckan. Frågor som: Hur man startar nya grupper? Var möten finns?
Vilka får gå? Kul och känns jätteroligt. Mer samtal nu med mobilen. Enligt fd-fd
telefonansvarig xxxxx var det 2 samtal per år de senaste 2 åren.
c) Postansvarig – xxxxx
Verksamhet sommaren och hösten 2008. Material till startpaket har köpts in eller kopierats.
Startpaket har skickats ut till Västerås, Falun och Luleå , och kontakt har tagits med nystartad
grupp i Säter om en postadress till dem. Protokollet från vårens CK-möte har kopierats och
skickats ut. Dagordning och motion till detta möte har skickats ut, tillsammans med en vädjan
om mailadresser till de grupper som frivilligt vill ha utskicken via e-post. Adresslistor har
uppdaterats. Önskar en vice postansvarig. Vill inte bli kvar längre än mandatperioden.
a) Kassör – xxxxx
Summa ekonomiska tillgångar: 39 507,83 kr. Balansrapport 20080506—20081020 är
In 14 516kr Ut 16 601kr ger -2 085kr(minus). Insättningar som vi inte vet var de kommer ifrån.
Har avslutat mailbox hos Telia som inte har använts på flera år om än någonsin. Bidrag utifrån
betalas tillbaka om det finns avsändare, skriv därför gruppen som betalar in. Anonymiteten
försvinner när man gör insättning via privat konto, banktjänstemän kan gå in och läsa. En fråga
kom upp: Finns det en policy inom ACoA hur mycket en grupp ska skicka i bidrag till SK
ACoA? Svar: Varje grupp är självbestämmande om sina tillgångar.
Hur gör man för att starta konto till varje grupp? xxxxx (internetansvarige) ska skriva ut på
hemsidan hur man kan starta. xxxxx (kassör) frågar hur länge som vi ska ha kvar gammal
redovisning? 10 år bakåt är brukligt.
16.a) Då det tidigare stått på hemsidan hur man kunde starta konto hos Nordea med ACoA:s
organisationsnummer har det blivit problem då ACoA Sveriges skattedeklaration skulle
göras och konton kunde röras. Hos en grupp har dess kontonummer varit anslagit i
möteslokalen och kunnat uppfattas som att det var ACoA Sveriges konto vilket resulterat i
att några satt in till fel konto. Det har varit 5 grupper som inte tagit bort detta utan fortsatt att
använda kontona trots flertalet uppmaningar skriftligen att flytta ut sina pengar och starta
annat konto. En grupp har lagts ner så det kontot är avslutat. SK har stoppat dessa konton
nu. Frågan var till CK hur vi skulle göra. CK svarade att det tidigare finns beslut på att
kontona ska låsas och om de grupper som det berör vill ha pengar åter får de nu be
skriftligen om att dessa återbetalas. Dessa pengar blir öronmärkta i redovisningen.
11. d) Mailansvarig – xxxxx
Att vara mailansvarig handlar om att besvara de mail som kommer in och att förmedla
information t ex. om möten som ändrar mötestid, någon grupp som vill ha startpaket.
Det är en rolig service som ger mig möjlighet att föra vidare budskapet om att det går att
tillfriskna till andra vuxna barn och som också ger en känsla av delaktighet.
Varje vecka får jag mellan 5 och 10 mail till info@acoa-sverige.org. En del frågar hur man
gör för att komma till ett möte, men de svåraste frågorna handlar om förfrågningar om att
vara med i radio, TV, böcker o d. Det vet jag inte riktigt hur jag ska hantera och besvara.
Där ser jag ett behov av en OI-kommitté eller liknade, skulle vara till stor hjälp.
Sen i våras har jag behövt hjälp med mail uppgifterna och jag har när jag bett om det fått
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det av xxxxx – vice mailansvarig. Det är kul att göra service tillsammans och svårt att göra
det ensam. Tack för att jag får bidra och vara en del av ACoA.
11. d) Diskussion mellan flera deltagare om OI. Förslag om att ta hjälp eller tips av AA som
kan det bra. En annan informerar att NA har offentlig information. Det är ej för den
personliga vinningens skull utan för programmets vinning. Man gör det inte ensam utan
tillsammans med någon mer där de påpekar riktlinjerna för varandra om programmets
ledning. Förslag om att bygga upp nätverk som har hand om OI. SK kan samla namn på
personer som är villiga att göra OI. SK kan hjälpa till att koppla samman personer. För att
göra OI behövs riktlinjer några sådana finns inte klara för ACoA i nuläget.
e) Internetansvarig – xxxxx
Saknar en vice-internetansvarig. Vill ej vara kvar efter sina två år.
Det måste fyllas i alla fälten med ändringar för att det ska funka på hemsidan. Har lagt ut
om telefonmöten men vet inte om hur det har gått. Tips att nynna eller låta i telefonen tills
det kommer fler på linjen. Tips2 att ge information om telefonmöte på vanliga gruppers
möte. SK vill gärna höra om det är någon dag i vecka som fungerar så det går att
rekommendera.
f) Litteraturkommittén, ej närvarande.
g) Granskningskommittén, ej närvarande.
h) Äskning av pengar för resan till CK-mötet. Till dagens möte beslöts att 12 kr per mil var
rimligt att äska. Ange namn och kontonummer samt belopp och lämna till xxxxx (kassör) i
pausen. Äskandet är frivilligt för SK medlemmar som även kan få för billigt boende en ev.
två nätter samt för grupper med dålig ekonomi. Tänk dock på ACoA:s bästa.
11. Tillsättande av serviceposter på servicekontoret:
a) Kassör
xxxxx från Lund tidigare vice vald.
b) Vice Kassör
Förslag på xxxxx från Gävle som avböjer, vakant
c) Vice Internetansvarig
Inga förslag, vakant
d) Vice CK-ansvarig
Inga förslag, vakant
f) Vice Postansvarig
Inga förslag, vakant
g) Vice Mailansvarig
Fyllnads val 1 år, xxxxx – Kristianstad har antagit,
vald.
xxxxx som avsagt sitt uppdrag som vice mail tackas för den service hon gjort.
13. Information från WSO:
xxxxx som deltagit vid WSO ABC våren 2007 och 2008 i USA informerade om sina
uppdrag som internationell kontaktperson i Danmark och som styrelseledamot i WSO.
Denna xxxxx visade även ACA:s stegarbetsbok som finns till försäljning via hemsidan.
Protokollet bifogar beskrivningen för internationell kontaktperson i danska ACA. xxxxx
svarade på frågor som ställdes och visade kompendiet denne gjort om sin senaste resa till
ABC med bild på tårtan då ACA 30 års jubilerar i år. Vid årets ABC var 13 personer
samlade varav 11 hade rösträtt. Då diskuterades åldersgräns i ACA man kom fram till att
det inte skulle vara någon viss ålder. ABC för 2010 kan bli i Danmark. Utbytet av
erfarenheter var intressant då liknade diskussioner hålls på flera håll. Vi är en del av
världsorganisationen.
14. Bordlagda frågor:
a) Skänka pengar till WSO. Då en styrelseledamot i WSO fanns på plats kunde denna
redogöra för vad pengarna går till. Bl. a. försöker man få ett fast kontor i Kalifornien igen
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samt till översättningar åter till engelska, transport till styrelsemedlemmar och telefon m.m.
Då var kl 15.40 och det dags för paus, vi blev uppmanade att diskutera ämnet i pausen.
Efter pausen en prioritering av frågor varför inget beslut om att skicka pengar gjordes.
Prioritering av frågor enligt följande:
15, 11h, 14a, 16d, 16c, 16e, 16f, 16b, samt 14b) Tillhörighet, som ej var avslutad på föregående
möte.
15. Inkomna motioner: (1st)
Av SK inkommen motion sammanfattad till konsekvens: De ACoA-grupper med tema som
nekar någon deltagande på mötet pga. kön, sexuelltillhörighet, språk eller annat kan
uteslutas från ACoA Sveriges möteslista och utskickslista.
En ”runda” togs med åsikter som:
Traditionerna är ramen. Stöder oss på traditionerna. Ej låta medlemmar gå till grupper som
inte fungerar. Fungerade, ej fungerande vem att döma. Visa respekten. Det kan gälla livet
att få gå på ett möte. Varje möte är självbestämmande. Vi har frågat gruppen när ex en
bebis är med. Dubbelt ansvar. Göra mötet öppet när det kommer någon ”utomstående”. Vad
är viktigast för gruppen temat eller ACoA? ACoAnska atmosfären finns ibland på mötena.
Kvinnogrupp som namn. En ACoA grupp kan inte vara sluten.
En första förfrågan om att anta motionen blev ett ej enhälligt Ja. Det är en viktig fråga. Vid
förlag om bordläggning till nästa möte blev frågan besvarad med Nej. En diskussion om hur
frågan skulle behandlas uppstod. Flera ville diskutera mera för att lära sig mera.
Upprinnelsen till denna motion var Fredagsgruppen för kvinnor i Stockholm varpå xxxxx
och xxxxx från Stockholm erbjöd sig att gå dit och prata med gruppen.
Då tiden började tryta blev en ny fråga om bordläggning aktuell och beslut om att
bordlägga frågan fattades enhälligt. Diskussionen fortsätter på nästkommande CK-möte.
11. h) Äskande av pengar var totalt 7 780kr vilket godkändes. Det var kostnader för SK
medlemmar, danmarksgäst och en grupp med dålig ekonomi.
15. Övriga frågor:
d) Webbhotell: Det beslöts att ha kvar nuvarande webbhotell (Crystone) och avsluta de
andra. Någon flytt till annat webbhotell är därmed inte aktuell.
16. Mötet avslutades. Vi var eniga om att läsa sinnesrobönen i vi-form vilket genomfördes,
klart.
xxxxx Sekreterare
xxxxx
Justerare

xxxxx
Justerare

Förkortningar som används i protokollet:
CK – Centralkommittén
GSR – Gruppsamvetesrepresentant
SK - Servicekontoret
ACA – Adult Children of Alcoholics
WSO - World Service Organisation
ABC – Annual Business Conference
OI – Offentlig Information

