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1. Alla hälsades välkomna av xxxxx CK-ansvarig. För att stilla våra sinnen och be om goda
åsikter 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 och
äskningar om reseutlägg ombeddes lämnas in. Närvarade var: xxxxx – CK-ansvarig SK,
xxxxx – mailansvarig SK, xxxxx – vice mailansvarig SK, xxxxx – Telefonansvarig och tf
GSR Skövde, xxxxx – kassör SK och GSR Lund, xxxxx – GSR Kvinnogrupp söndagar
Stockholm, xxxxx – vice GSR Kvinnogrupp fredagar Stockholm, x – GSR Kristianstad,
xxxxx – vice telefonansvarig, xxxxx – GSR Norrköping, xxxxx GSR Uppsala, xxxxx – vice
GSR Göteborg, xxxxx – Lunchmöte Stockholm, xxxxx – kassör/tf GSR Jönköping, xxxxx –
Jönköping, xxxxx – vice GSR Norrköping, xxxxx – GSR Gävle, xxxxx – vice GSR Gävle,
xxxxx – Malmö, xxxxx – kassör Göteborg, xxxxx och xxxxx – Göteborg, xxxxx – GSR
Göteborg, xxxxx – GSR Eskilstuna, xxxxx, xxxxx och xxxxx – Gävle, xxxxx och xxxxx –
Uppsala, xxxxx – Skåne (xxxxx – vice CK-ansvarig på slutet).
4. Till ordförande valdes xxxxx från Skåne tidigare Sandviken och SK och till sekreterare
valdes xxxxx CK-ansvarig för mötet.
5. Till justerare av protokollet valdes xxxxx och xxxxx från Stockholm.
6. Dagordningen godkändes med tillägg av punkterna:
16 a) Stegboken från WSO
16 b) Nationell sponsorlista
16 c) Talarmöten
16 d) Lösningen kompletteras med sponsorskap
16 e) Mötesordningen komp. med sponsorfråga

anmäld av:
Eskilstunagruppen, xxxxx
Göteborgsgruppen, xxxxx
Göteborgsgruppen, xxxxx
Göteborgsgruppen, xxxxx
Göteborgsgruppen, xxxxx

7. Information om mötestiden. Då vi kom igång 12.05 påminner CK-ansvarig att vi har till
17.05 för att få all vår avsatta mötestid.
8. Konsensusbeslut förklarades. Kompletteras med följande text: Det är viktigt att uttrycka vad
som är gruppens och vad som är personlig åsikt. Alla åsikter är lika värda dock har endast
GSR rösträtt. Samt att GSR får med sig gruppens mandat att ändra sig till gruppsamvetet i
CK eller att behålla sin ståndpunkt i frågan.
9. Föregående mötes protokoll från Norrköping 2009-05-08 lästes och godkändes.
10. Nästkommande riksmöte:
I Göteborg finns intresse men inget beslut. I Stockholm finns intresse. 2010 års riksmöte
blir i Stockholm och Göteborg dock inte klart var om vår eller höst. Före nyår lämnas
besked till SK om datum och lokal för vårens riksmöte.
Malmö samlar pengar för att kunna hålla riksmöte i framtiden.
Skövdegruppen återkommer om riksmöte våren 2012.

Protokoll fört vid ACoA Sverige Centralkommittémöte
den 6 november 2009 i Staffans Hus Brynäs, Gävle

2:5

10. forts. xxxxx lämnar förslag på att det skulle finnas en pott pengar som kunde användas till
buffert för riksmötesarrangerandegrupper, ombeds skriva en motion i ärendet.
11. Rapporter från uppdragstagare.
a) Nya Riktlinjer och inre struktur för SK.
CK beslutade att anta de nya riktlinjer för SK som SK utarbetat och som bifogats kallelsen
till mötet.
b) Rapport om SK som helhetsarbete sedan förra CK lämnas av telefonansvarig – xxxxx.
SK-möten hålls numera regelbundet en gång per månad över telefon. De varar mellan 1-1½
timma. De som uppbär tjänandeposter inom SK bor spritt i Sveriges land och formen av
telefonmöten gör det möjligt att tjäna SK oberoende av var man bor.
Förutom de månatliga telefonmötena hade vi ett helg-SK-möte den 3-4 juli 2009. Av SK:s 9
var 5 närvarande och här kunde SK i lugn och ro ta upp de frågeställningar som upplevts att
de inte hunnit med på SK-mötena. Detta resulterade i följande:
* Pamfletter har skickats efter från WSO och alla i SK har fått var sitt ex. De finns
tillsammans med ”The Red Book” nu tillgängliga för översättning.
* Ett nytt förslag på de gamla riktlinjer och inre struktur för SK diskuterades, omarbetades
och färdigställdes. Detta har gått ut till alla grupper inför detta CK här i Gävle.
* De två motioner som inkommit från SK till detta CK.
* Det går att köpa ”The Red Book” till självkostnadspris via SK:s ekonomiansvarige som
nu är xxxxx. Se vår hemsida hur. Annars går det som vanligt att via ACA WSO hemsida
köpa den direkt från WSO i USA.
* Ett beslut har tagits i SK att det krävs minst 3 närvarande på ett SK-möte för att beslut ska
kunna fattas.
* Ett nyhetsbrev har författats från ACoA:s SK i Sverige och det har skickats ut samtidigt
med kallelsen till detta CK.
* Tillägg från xxxxx att det inte kommer komma någon motion från SK om att utesluta
grupper som inte välkomnar alla vuxna barn. En text har utformats som kommer med i
välkomstpaketen där det förklaras att temagrupper är öppna för alla vuxna barn enligt
traditionerna.
c) Ekonomisk rapport av kassör – xxxxx.
Tillgångar våren 2009
25 136,33 kr
Tillgångar hösten 2009
29 200,33 kr
Tillgångar i litterära lagret
19 röda böcker à 135 kr.
Insättningar
Uttag
Periodens resultat

13 476,50 kr
9 412,50 kr
4 064,00 kr

Den röda boken utgiven av ACA WSO finns att köpa genom hemsidan och vid helgens
riksmöte. Boken kostar för denna sändning 135 kr och de som köpt via hemsidan har fått
lägga till för paket och porto till 196 kr. Priset kan variera beroende på dollarkurs. xxxxx
svarade på fråga om tull och bokmoms var medräknat och det är det. Det står på hemsidan
hur och vad som ska betalas till plusgirot för att få boken hemskickad.
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11. forts. Följetongen om de fem kontona som blivit fel i SK:s organisationsnummer är läget
följande: Två konton är avslutade. Tre konton är kvar varav den ena har ett
gruppsamvetesbeslut på att kontot ska stängas med det är inte fullgjort idag. Det är viktigt
att få detta avklarat då SK annars kan få deklarera för pengar som vi inte kan kontrollera.
En grupp har ej gruppsamvete ännu. Det är på väg att lösas.
d) Äskning av pengar för resan till CK-mötet och SK-möte.
SK:s medlemmar äskade till dagens CK-möte totalt 3 140 kr vilket godkändes.
En GSR äskade 1 020 kr vilket till en början inte godkändes men efter en redogörelse av
omständigheterna och med en villighet att kunna betala igen pengarna till SK när tillfälle
ges kunde CK godkänna äskningen till denne GSR för resa och boende. Då det inte finns
några principer annat än att det är upp till varje CK att avgöra huruvida äskningar kan
godkännas kom förslag om att SK skulle utarbeta ett förslag dock finns ett gammalt förlag i
en avslagen motion från CK möte 2006 inget nytt uppdrag klargjordes.
SK:s medlemmar äskade till sommarens SK-möte totalt 946 kr vilket godkändes.
e) Rapporter från enskilda SK tjänare lades till.
Mailansvarig – xxxxx
Maria avslutar nu sitt uppdrag då hon tjänat först två år som vice sedan två år som ordinarie
som mailansvarig. På mailen kommer ofta frågor om vad praktiskt och öppet möte är.
Förklaringarna länkas vidare till FAQ på hemsidan. Speciellt i Stockholm är det svårt för
nykomlingar att välja ett möte att gå på för det är så mycket information och temagrupper i
möteslistan. Ber de som vill använda ACoA i sina böcker att skriva om vad ACoA är och
inte hur det verkar. Får förfrågningar om intervjuer dock med mycket kort varsel. Ber om
information om Umeågruppen.
Telefonansvarig – xxxxx
Tar emot inkommande samtal från ACoA-medlemmar och andra intresserade och svarar
oftast på hur de kan komma i kontakt med någon inför sitt första ACoA-möte och hur det
går till att starta en ny grupp. Det kan verka skrämmande att gå på sitt första möte så
kontakttelefonnumren är jätteviktiga att de finns.
Ibland ringer människor i kris, då blir det lite längre samtal. Det kanske inkommer 2-3
samtal i genomsnitt per vecka. Upplever att telefonkontakten är viktig i startskedet för den
som söker information om ACoA och inför tveksamhet om de ska våga ta första steget och
besöka ett möte.
Har varit med på de flesta SK-mötena det sista halvåret och helgmötet i somras.
Postansvarig – xxxxx (ej närvarande)
xxxxx rapport lästes upp. Bifogas protokollet.
Förlag lämnades att lämna över mail-listan till mailansvarig så denne kunde fråga grupperna
snabbare.
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12. Tillsättande av serviceposter på servicekontoret.
a) CK-ansvarig
b) Vice CK-ansvarig
c) Mailansvarig
d) Vice Mailansvarig
e) Vice Internetansvarig
f) Vice Kassör
g) Vice Postansvarig
h) Litteraturansvarig
i) Vice Litteraturansvarig

xxxxx – Stockholm
xxxxx – Ystad
xxxxx – Kristianstad
xxxxx – Norrköping
inget förslag – ej tillsatt
xxxxx – Göteborg
inget förslag – ej tillsatt
xxxxx – Eskilstuna
xxxxx – Göteborg

Tid till .
höst 2011
höst 2011
höst 2011
höst 2011
vår 2010
höst 2010
vår 2010
höst 2011
höst 2011

Det behövs nya till posterna som postansvarig och webbansvarig då xxxxx och xxxxx gjort
sin tid till vårens CK och det inte finns några vice som kan ta vid. En liten lärotid vore
lämplig. Vi ber grupperna att lämna förslag på lämpliga och villiga tjänare till SK före
februari så hinner de bli insatta i uppdraget till vårens CK.
13. Information från WSO.
Nästa ABC kommer att hållas i Köpenhamn april 2010.
Fråga kom upp ifall ABC endast är arbetsmöte eller om det kommer att anordnas konvent
samtidigt. SK tar till sig frågan och lämnar besked via hemsidan.
14. a) Skänka pengar till WSO.
Samlade CK var eniga om att pengar skulle skänkas till WSO.
Paus då klockan var 15.40-16.
14. a) Hur mycket pengar ska vi skänka till WSO?
Förlag kom in på 1 000 kr, 2 000 kr och allt vi har kvar över bufferten på 15 000 kr. Frågan
diskuterades av främst GSR flera varv. CK kunde enas om att denna gång skänka 2 000 kr
till WSO och att göra frågan till en stående punkt på dagordningen.
Prioriteringen av frågor var motioner först därefter bordlagda frågor och nyinkomna övriga
frågor.
15. Inkomna motioner.
a) 1. Motion om postbox för Servicekontoret.
Motionen godkändes.
b) 2. Motion om att varje år fråga CK-mötet om man vill sända en delegat till WSO:s ABCmöte.
Motionen godkändes.
Förslag kom att skicka xxxxx – Litteraturansvarig som delegat och även xxxxx – kassör,
Lund som vice till Köpenhamn april 2010 vilka var villiga och valdes. Rapport lämnas vid
vårens CK.

Protokoll fört vid ACoA Sverige Centralkommittémöte
den 6 november 2009 i Staffans Hus Brynäs, Gävle

5:5

16. b) ACoAs välbefinnande och boken anmäld av xxxxx, Sundsvall höst CK-08
Ej närvarande. Frågan stängs av CK.
c) Protokoll anmäld av xxxxx, Sundsvall höst CK-08
Ej närvarande. Frågan stängs av CK.
d) Vilande grupper anmäld av xxxxx, Internetansvarig höst CK-08
Ej närvarande. Frågan stängs av CK.
e) Motioner i tid anmäld av xxxxx, Maria Lunchgrupp Stockholm höst CK-08
Ej närvarande. Frågan stängs av CK.
f) CK protokoll före 2002 på hemsidan anmäld av SK vår CK-09
CK bifaller att CK-protokoll före 2002 kan läggas ut på hemsidan.
g) Problem och Karaktärsdrag anmäld av xxxxx, Stockholm vår CK-09
xxxxx meddelar att frågan inte längre är aktuell.
h) Adress och Telefonnummer på pamfletter anmäld av xxxxx, Uppsala vår CK-09
Ej närvarande. Frågan stängs av CK. Se även godkänd motion 15 a).
i) Ordning av texter vid mötesordningen anmäld av xxxxx, Göteborg vår CK-09
I den röda boken står det i mötesordningen att man läser gemensamma karaktärsdrag före
stegen och traditionerna då kommer problemet före lösningen. Varje grupp är självstyrande
och inget beslut togs i frågan men det är upp till grupperna att diskutera på var sitt håll.
j) Böcker anmäld av xxxxx, Malmö vår CK-09
Ej närvarande. Frågan stängs av CK.
16. Övriga frågor.
a) Stegarbetsboken från WSO anmäld av xxxxx, Eskilstuna
Beslut togs att SK skulle tillhandahålla även stegarbetsboken till försäljning i Sverige via
hemsidan likt den röda boken efter viss dryftan om att det kunde vara en kostsam
investering.
b) Nationell sponsorlista anmäld av xxxxx, Göteborg
För att öka sponsorskapet inom ACoA efterfrågas en sponsorlista där de som känner sig
mogna att vara sponsor kan anmäla sig och de som söker sponsor kan leta. Tips som att
söka sponsor är via telefonmötena, det går att anslå en lista på riksmöten som ev kan
skickas med protokollet och som mötestema på riksmötena. Inget beslut togs i frågan utan
den väcktes mest som en önskan om att göra det lättare att hitta en sponsor.
c), d), e) Lästes upp och blev bordlagda till nästkommande CK.
17. Ordförande tackade för den kärleksfulla anda som låtit råda under 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

