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1. Alla hälsades välkomna av xxxxx CK-ansvarig. För att stilla våra sinnen och be om goda
tankar och beslut lästes Sinnesrobönen i vi-form. CK-mötet öppnades därigenom.
2. De tolv traditionerna lästes turvis runt samlingen.
3. Närvarande presenterade sig med namn, grupp och servicepost. Grupprapporter ombeddes
lämnas in. Närvarade var: xxxxx - CK-ansvarig SK, xxxxx – mailansvarig SK, xxxxx – vice
mailansvarig SK, xxxxx – Postansvarig SK, xxxxx –Telefonansvarig, xxxxx –
Internetansvarig SK och GSR Malmö, xxxxx – kassör SK och GSR Lund, xxxxx – GSR
Kvinnogrupp söndagar Stockholm, xxxxx – vice GSR Kvinnogrupp fredagar Stockholm,
xxxxx – Ystad. xxxxx – Kristianstad representant, xxxxx – GSR SthlmSteg Stockholm,
xxxxx – Malmö, xxxxx – GSR Norrköping, xxxxx – t.f. GSR Uppsala, xxxxx – vice GSR
Göteborg, xxxxx – kassör Jönköping, xxxxx – Jönköping, xxxxx – Ystad, xxxxx –
Norrköping, xxxxx – Norrköping, xxxxx – vice GSR Norrköping, xxxxx – Stockholm.
Som mest 21 närvarande.
4. Till ordförande valdes xxxxx kassör SK - Lund och till sekreterare valdes xxxxx CKansvarig för mötet.
5. Till justerare av protokollet valdes xxxxx – Stockholm och xxxxx – Jönköping.
6. Dagordningen godkändes med tillägg av punkterna:
anmäld av:
16 a) CK protokoll före 2002 på hemsidan
SK
16 b) Problem och Karaktärsdrag
xxxxx, Stockholm
16 c) 3 Frågor via mail 2x Norge +1
xxxxx, vice Mailansvarig
16 d) Adress och Telefonnummer på pamfletter
xxxxx, Uppsala
16 e) Ordning av texter vid mötesordningen
xxxxx, Göteborg
16 f) Böcker
xxxxx, Malmö
Motionerna sorterades som a) Användning och översättning av ACA WSO litteratur
b) Sponsorshipfolder
7. Information om mötestiden.
8. Konsensusbeslut förklarades. CK-ansvarig nämner från tidigare protokoll att om enighet
inte kan uppnås bordläggs frågan samt att det är viktigt att uttrycka vad som är personlig
och vad som är gruppens åsikt.
9. Föregående mötes protokoll från Helsingborg 2008-10-24 lästes och godkändes med
följande ändringar:
11 a) Kassasaldo var 37 422,83 samt att ett konto ska avslutas och konto ska stoppas.
Justering för punkterna: 12 a) Kassör. b) vice Kassör. c) vice Internet. d) fanns inte med. e)
vice CK-ansvarig. f) vice Telefonansvarig. g) vice Postansvarig. h) vice Mailansvarig
samt avslutningsvis punkterna 16, 17
Bilagan från danska ACA har ej kommit med i utskicken och bifogas detta protokollet.
10. Nästkommande riksmöte:
Hösten 2009 har Gävle anmält att hålla i Riksmötet. SK kollar med Gävle hur det går med
höstens Riksmöte.
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10. forts. Stockholm fiskar intresse, väntar på besked till hösten. Göteborg diskuterar men ej
framme vid beslut. Har endagskonvent tillsammans med AA i pingsthelgen. Det sjuder i
Stockholm och Göteborg och vi får se vad det blir för soppa.
11. Rapporter från uppdragstagare inom SK och tillsatta kommittéer:
a) Kassör - xxxxx
Ekonomiska läget är följande:
Tillgångar hösten 2008
37 422,83 kr
Tillgångar våren 2009
25 136,33 kr
Insättningar
Uttag
Periodens resultat

4 375,50 kr
16 662,00 kr
-12 286,50 kr

Diskussion om hur det ekonomiska läget har hamnat där det nu är.
Kassör - xxxxx har räknat bland tidigare år och det har framkommit att insättningarna
tidigare år var enligt följande -07 ca 25 000 kr, -08 ca 17 000 kr, -09 hittills ca 3 500 kr.
Antalet grupper totalt har minskat. Stora utlägg har gjorts i samband med Riksmöten. Bland
annat har lokalhyror som krävt förskottsbetalning gjorts. Kassören för nuvarande riksmöte
betonar att ambitionen är att betala in mer än vad bidraget varit. Det har varit beroende på
vilka som varit i SK huruvida bidrag vid Riksmöte har betalats ut. Tidigare sades att
arrangerande grupp samlar in pengar före mötet då lokalhyrorna ligger på 3 000 – 5 000 kr
för hela helgen. Många frågor innan om det kostar något att vara med på Riksmötet. Det går
ju nämna hur stort bidrag som vore lämpligt att lägga däremot är det frivilligt att lägga efter
sin förmåga kan vara mindre eller mer.
Det gäller att ha koll på utgifterna så de inte skenar iväg. Varning då så skett tidigare och
urholkat hela ekonomin. Det gäller att med samvete rannsaka sig före äskning av
resebidrag. Det är inte säkert att man får. Riktlinjer om hur man skickar en representant
önskas komma med inbjudan.
Kassören betonar att denne sett över kostnaderna och fått dem att minska. Telefonen har nu
ingen fast avgift den har hittills kostat 150 kr totalt. Plusgirot har en årsavgift om 450 kr
plus en månadsavgift om 35-50 kr per månad beroende på antalet transaktioner som
bokförts och avier som hittills skickats via post vilka nu laddas hem via hemsida och då
sparas ca 660 kr per år.
Kassören belyser att det beroende på bank och giro syns vem som är avsändaren till
insättningar, banken och skatteverket kan gå in och se uppgifterna. För att beakta
anonymiteten går det att gå in på ett ställe och göra en insättning med kontanter kom dock
ihåg att skriva från vilken grupp som bidraget avser.
Jönköping har skickat in pengar men de finns ej med på rapporten, reds ut av Kassör xxxxx och xxxxx efter mötet.
Då det tidigare stått på hemsidan hur man kunnat starta konto och använt ACoA Sveriges
organisationsnummer, som vi har som ideellförening vilka vi är registrerade som för att
kunna ha konto mm, har fyra grupper i Stockholm kvar dessa konton efter upprepade försök
att avsluta dessa. Kontona är självstyrande och kan byta firmatecknare och fullmakter de
påverkades inte av att SK bytte firmatecknare. Det finns dock en risk att det går att trampa
in på andras konto. Kassör - xxxxx har avlutat kontot för Måndag – Malmgården vilken har
upphört och det bekräftas av xxxxx. Tack vare närvarande vid mötet kan Kassör - xxxxx
tillsammans med xxxxx lösa Maria Lunchgrupp, xxxxx lösa Maria Tisdagsgrupp, xxxxx
lösa Fredagsgruppen.
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11. b) Telefonansvarig – xxxxx
Får 2-3 samtal per vecka. Lugnare vissa veckor. Frågor om nystart, material och omstart.
Var det finns möten, lotsat fram på hemsidan. Människor i kris ringer svårt att lotsa vidare.
Kontakt telefonnummer är viktiga att de finns, som ny vill man inte bara dyka upp på mötet
utan att ha pratat med någon före. Tipsar även om telefonmötena. Känns bra i hjärtat att få
göra service.
c) Postansvarig – xxxxx
ACoA har en egen kopiator hemma. Startpaket har skickats ut till Säter, Kungsbacka,
Östersund, Falkenberg och Boden.
Böcker till startpaketen har köpts in, det finns idag 11 i lager. Protokoll, dagordningar,
motioner, grupprapporter och följebrev har kopierats och skickats ut till grupperna de flesta
via snigelpost dock 14 via mail. Lite annat material har skickats ut till grupper som inte har
möjlighet att hämta från hemsidan när gruppmedlemmar saknar dator och skrivare. Köpt in
kuvert, färg till skrivare och kopiator, frimärke så det räcker mycket länge. Skrivit följebrev
till dagordningen. xxxxx är kvar bara 1 år till.
d) Mailansvarig – xxxxx med hjälp av xxxxx
Besvarar mail ca 1 gång/vecka. Får dela med sig av vad ACoA är och om det kostar något.
Bra att hjälpa mig att be om hjälp. Gott stöd av den Stora Röda boken. Framhåller vikten av
fungerande telefonnummer till grupperna för nykomlingar och nybesök. Får förfrågningar
från personer som vill skriva om ACoA. Ber dem berätta att ACoA finns men inte hur det
är. Har fått förfrågningar om att delta i media men det var för kort varsel. Förslag kom att
skicka ut till grupperna och att det kan vara en kanal för att nå systrar och bröder i
gemenskapen som är villiga att delta i att sprida budskapet vidare. Förklarar att
mailansvarig bara tar emot mail och att det är postansvarig som skickar ut.
e) Internetansvarig – xxxxx
Det kommer 3 mail i genomsnitt per vecka från grupperna med uppdateringar i möteslistan.
Har gjort uppdateringar på hemsidan med 3-4 veckors mellanrum.
På hemsidan finns inte kontaktpersonernas telefonnummer de finns endast på möteslistan i
pdf. fil. Frågor finns om att länka till andras hemsida idag endast till WSO. Förslagsvis att
länka till våra nordiska ACA vänner. Behöver en vice för att ha tid att lära sig. Pamfletter är
svåra att uppdatera. Internetansvarig – xxxxx vill göra om originalen i lätta officeprogram.
Före detta Internetansvarig - xxxxx påpekar att när det finns e-post adresser på hemsidan
blir det mer spam (skräppost).
f) Litteraturkommittén
Då den LT som tillsattes i Åkarp hösten 2007 inte har kommit igång och fungerat så
beslutades att upplösa den befintliga och entlediga dess tjänare. Därmed kan en ny LT
tillsättas på nästa CK.
g) Granskningskommittén
xxxxx som fått i uppdrag att kontakta WSO om hur översättning fungerar har mailat och
ringt men utan svar. Uppdraget avslutat.
h) Äskning av pengar för resan till CK-mötet.
SK: 760 + 760 för två Malmöresor med övernattning. 1014 för två Skövderesor. Samt 463
för Stockholmsgrupp. Summa 2997 kronor godkändes.
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11. Tillsättande av serviceposter på servicekontoret:
Förklarade att vice är efterträdare och för att fylla in för ordinarie som sitter i två år.
Följande valdes efter en kort presentation och frågor
Tid till
a) CK-ansvarig
xxxxx blir kvar ½ år
höst 2009
b) Vice CK-ansvarig
xxxxx – Stockholm
höst 2009
c) Vice Internetansvarig
inget förslag ej tillsatt
e) Vice Kassör
inget förslag ej tillsatt
f) Vice Telefonansvarig
xxxxx – Malmö
vår 2010
g) Vice Postansvarig
inget förslag ej tillsatt
Ordförande välkomnade de två nya till SK. Till CK-ansvarig föreslogs också xxxxx – Ystad
men kunde tänka sig att nomineras som vice till höstens CK. xxxxx – Göteborg kan tänka
sig till hösten som internetansvarig men har nu ingen egen dator. xxxxx – Uppsala blev
tillfrågad och suger på det till hösten men inte just nu. Det finns alltså flera villiga på gång.
Paus då klockan slog 16.
Prioritering av återstående frågor: Motioner först 14 b), 15 a), 15 b)
sedan prioritering av övriga och bordlagda frågor.
14. Bordlagda fråga b) Motion från SK om att utesluta ACoA grupp från möteslistan som ej
välkomnar alla vuxna barn.
xxxxx kommer med en reaktion från Stockholms kvinnogrupp, fredag, S:t Paulsgatan som
hon läser upp:
”Vi i ACoA Stockholm fredagsgrupp förstod att det var vår grupp som har uteslutit någon
gång någon man. Vi har pratat om det på praktiskt möte och kommit fram till följande:
Ingen av oss som är (kvar) i gruppen var med när det hände, så vi vet inte vad som hände
exakt. Vi som kvinnomöte vill enligt traditionerna inte utesluta något vuxet barn som vill
komma till vårt möte. Men vi skulle vara tacksamma att den som kommer respekterar vårt
behov av att ha ett kvinnomöte.”
Olika åsikter utrycktes som: Vad är viktigast temat eller gruppen? ACoA är till för alla.
Vem är det som ska bestämma och hur ska ett förfarande gå till.
Motionen avslås. Det saknas saker i den och SK ombeds att göra om motionen.
15. Inkomna motioner.
a) Användning och översättning av egen ACA WSO litteratur.
xxxxx som skrivit motionen berättade om bakgrunden till att hon skickat in den. Den röda
boken är skrivna till oss vuxna barn och man kan tillfriskna bäst om man får göra det på sitt
modersmål. Den orange boken är inte bara för vuxna barn och är inte godkänd då den
endast används i Sverige den utges dessutom av Tillfriskande Vänner vilket inte stämmer
med våra traditioner.
Alla var positiva till boken och översättning.
Motionen Godkändes
b) Sponsorshipfolder
Ligger i linje med tidigare motion då foldern är en del av den röda boken.
Motionen Godkännes
Namn och förslag till översättnings förfarande till nästa CK.
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16. Övriga frågor
c) Då det var bara några minuter kvar fick xxxxx – vice mailansvarig muntligen svar på
några frågor som hon fått via mailen.
Punkterna 12 och 13 fanns det inte tid till de blir bordlagda till nästkommande CK.
17. Ordförande tackade för gott deltagande och för att han fått förmånen att leda mötet.
Mötet avslutades. Vi läste gemensamt sinnesrobönen.

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
LT – Litteraturkommittén
GK – Granskningskommitén

