Protokoll för ACoA Sverige Centralkommittémöte
den 7 maj 2010 kl 12.00-17.00 i Göteborg
Frälsningsarméns lokal, Södra Allégatan 9, Göteborg

1. Mötet öppnades av CK-ansvarig och vi läste Sinnesrobönen i vi-form.
2. De tolv traditionerna lästes.
3. Presentationsrunda av närvarande, upprättande av röstlängd, samt inlämning av grupprapporter
a) De närvarande presenterade sig med förnamn, vilken grupp/stad de kom från, samt om de var vid CKmötet i egenskap av representant för sin grupp eller som övrig deltagare.
b) Röstlängd upprättades, dvs det klargjordes vilka som har rösträtt: Endast GSR eller för grupperna utvalda
representanter har beslutanderätt med en röst per grupp.
c) Grupprapporter som inte tidigare skickats in via mail lämnades in till sekreteraren/CK-ansvarige.
NÄRVARANDE: 21 st
SK: CK-ansvarig, Kassör + repr Lund, Vice Kassör, avgående Postansvarig, Internetansvarig, Mailansvarig,
Litteraturansvarig + GSR Eskilstuna, Vice Litteraturansvarig.
Grupprepresentanter från Göteborg, Landskrona, Malmö, Norrköping, Lund, Helsingborg, Ystad, Eskilstuna, Stockholm
(Kvinnogruppen, ACoA SthlmSteg)
Övriga närvarande från Ystad (2), Norrköping (2), Eskilstuna (1)

4. Till ordförande för mötet valdes SK:s kassör och till sekreterare valdes CK-ansvarig.
5. Till justerare av protokollet valdes GSR Göteborg och GSR Norrköping.
6. Dagordningen godkändes med tillägg av följande punkter under Övriga frågor (punkt 17):
Anmäld av:
a) Grupprapporterna syfte och innehåll.
SK
b) Bjuda in någon från WSO som talare vid riksmötena.
Göteborgsgruppen via GSR
c) Hur länge ska vi spara våra ekonomiska redovisningar?
Kassör, SK
d) Infoga texten Gemensamma karaktärsdrag i mötesordningen.
Eskilstunagruppen via GSR
e) Gör CK-protokollen anonyma (utan namn) till hemsidan.
Internetansvarig, SK
f) Lägga ut även SK-mötenas protokoll på hemsidan.
Internetansvarig, SK
7. Information om mötestiden. CK-mötet är 12-17 med paus 14.00-14.45, samt 15.40-16.00 och därefter
fastställs mötets prioritering av frågor, om tiden skulle bli knapp.
8. Konsensusbeslut förklarades genom att följande text lästes upp:
Konsensus innebär att fullständig enighet skall råda för att beslut ska kunna tas. Detta uppnås genom en
diskussionsprocess. Varje enskild deltagare på mötet har rätt att bidra med sin åsikt i varje fråga, det är viktigt
att uttrycka det vi vill ha sagt och även bra för vårt tillfrisknande inom ACoA. Det är gruppsamvetet som råder
och vi försöker ha i åtanke vad som är bäst för oss i ACoA som grupp när vi fattar beslut. Alla åsikter är lika
värda, dock har endast GSR eller för grupperna utvalda representanter beslutanderätt med en röst per grupp
(se punkt 3 ovan ang röstlängd). Det är viktigt att uttrycka vad som är gruppens åsikt (den grupp man
representerar på CK-mötet) och vad som är en personlig åsikt. GSR/representanten får med sig gruppens
mandat att i en enskild fråga antingen ändra sig till gruppsamvetet i CK eller att behålla sin ståndpunkt i
frågan. Ordförande frågar om mötet kan fatta beslut i frågan. Ordförande frågar om någon är emot beslutet,
skulle så vara fallet följer ytterligare diskussion tills enighet råder.
9. Föregående mötes protokoll från Gävle den 6 november 2009 lästes och godkändes.
10. Nästkommande och framtida riksmöte:

Inget beslut har ännu tagits men Stockholm har anmält intresse för att hålla riksmöte i höst, 2010. Besked om
detta samt tid och plats kommer förhoppningsvis ut i samband med att detta protokoll skickas ut med
kommande Nyhetsbrev. Malmögruppen har anmält intresse för våren 2011och Skövdegruppen har sedan
tidigare sagt att de återkommer om att eventuellt hålla riksmöte under 2012. Ystadsgruppen kommer att
anordna ett endagskonvent den 19 juni och hälsar att alla är välkomna.
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11. Rapporter från uppdragstagare
- Olika tjänare informerar och svarar på frågor om sin verksamhet sedan förra CK-mötet.
a) Rapport från Servicekontoret som helhet, genom telefonansvarig, lästes upp (här inklistrad):

Verksamhetsrapport för ACoA Sverige, nov 2009 – maj 2010
Postbox
En postbox finns som permanent adress för ACoA
Sverige. Denna postadress står även på ACoA:s
hemsida.

ABC-mötet våren 2010
Ingen representant från ACoA Sverige skickades till
WSO:s ABC-möte därför att mötesplatsen blev Tulsa
Oklahoma istället för Köpenhamn. Orsaken är att
kostnaden skulle vara för hög.

Startpaket
Startpaket till nya grupper ska finnas tillgängliga via
ACoA:s hemsida.

Avgående ordinarie poster
Postansvarig-Karin, Internetansvarig-Peter och
telefonansvarig-Åsa har tjänat sin tid i SK. Vi tackar
dem för den service de har lagt ner.
Ny ordinarie teleansvarig finns på förslag. Det är
Anna som är vice telefonansvarig.
Det finns inga vice på övriga nämnda poster som
kan ta över ordinarieposterna. Peter har erbjudit sig
att fortsätta som ordinarie internetansvarig om ingen
annan kan väljas på CK-mötet.

ACoA-foldrar
Det finns en ny version av foldern ”16 frågor” där rätt
adress och telefonnummer finns med. Resterande
ACoA-pamfletter ska genomgå samma förändring.
Översättning
Angående översättning från engelska till svenska av
”röda boken” vill WSO ha ett underskrivet
översättningskontrakt från berörda tjänare i SK. Detta
kontrakt innehåller föreskriven ordning och riktlinjer för
översättningsarbete. Det finns ett standardiserat
tillvägagångssätt för 12-stegsöversättning och den
följer AA:s modell.

Firmatecknare
Eftersom postansvarig även är en av de två
firmatecknarna gentemot banken behöver en ny
firmatecknare utses. En möjlighet är att vice
kassören redan träder in som firmatecknare.

Nytt pris på ”röda boken” och dess arbetsbok
WSO har från årssiftet 09/10 ändrat villkoren för
bokbeställningar. Vissa kostnader har tillkommit och
andra nya rabattsystem har införts vilketmedför att
priset för ”röda boken” ökat från 115 kr till ca 195 kr
och arbetsbokens pris har andrats från 75 kr till 160
kr.

b) Skriftliga rapporter från samtliga poster i SK lästes upp.
c) Kassör gav en ekonomisk rapport för ACoA Sverige:
Tillgångar på kontot våren 2010:
Tillgångar i form av lager med böcker:
Totala ekonomiska tillgångar:

27 191,83
9 870,00
37 061,83

Insättningar:
Uttag:
Periodens resultat:

25 995,50
28 004,00
-2 008,50

Maria Tisdagsgruppen i Stockholm har fortfarande kvar Plusgirokonto med SK:s organisationsnummer. En
deltagare från Stockholm ser till att nuvarande kassör i Tisdagsgruppen får kontaktuppgifter till SK:s kassör
för att reda ut detta.
d) Äskande av respengar.
Milkostnad: 13 kr/mil beslutat. Äskningar lämnas in under pausen och frågan följs upp efter pausen. (Se
vidare punkt 15.)
12. WSO (World Service Organisation)
a) Information från WSO genom Litteraturansvarig. Ingen information.
b) Skänka pengar från CK-mötet till WSO. Beslut: skicka 2000 kr.
c) Skicka delegat till ABC-möte (endast aktuell vid höstens CK-möten). Ej aktuellt.
13. Tillsättande av serviceposter i SK
- Servicekontoret sköts ideellt av tjänare runt hela Sverige. Här kan din grupp nominera betrodda tjänare. Det blir då ett
nästa steg efter att ha tjänat gruppen. Ordinarie post tjänar i två år. Under tiden lärs vice-post upp av den ordinarie
innehavaren och övertar sedan ordinarie posten.
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Serviceposter
a) Telefonansvarig
b) Vice Telefonansvarig
c) Postansvarig
d) Vice Postansvarig
e) Internetansvarig
f) Vice Internetansvarig
g) Vice CK-ansvarig

Valresultat
Vice Telefonansvarig
XXXXX
XXXXX
Sittande kvar ½ år till
XXXXX
-

Tid till
vår 2012
vår 2012
vår 2012
vår 2012
höst 2010
höst 2010
höst 2011

PAUS 1: kl 14.00-14.40
14. Bordlagda frågor.
- Detta är frågor som inte fattats beslut om eller som inte hanns med på förra CK-mötet.

a) Talare till talarmöten - anmäld av GSR Göteborg. (Från CK höst-09).
Diskussionspunkt. Göteborgsgruppen är intresserad av att få personer att komma dit och tala som gjort
de 12 stegen och kommit framåt i sitt tillfrisknande. Frågan ställs till CK om man som enskild grupp får lov
att ersätta rese- och boende kostnad för någon som är inbjuden utifrån. Ordet gick runt och tankar
framkom om att det är upp till gruppen att själv bestämma, men att det kan vara bra att begränsa dessa
talarmöten till ca 1 gång/halvår, med tanke på att det är viktigt med bidrag till ACoA Sverige också. Rådet
gavs också att inte ha talarmöte under ordinarie mötestid, utan att i så fall annonsera speciellt, eventuellt i
samband med ett riksmöte eller endagskonvent. Det är bra om ordinarie möten ser ungefär likadana ut
från gång till gång så att nykomlingar får en uppfattning om hur det brukar funka. Ett extrainsatt talarmöte
an tjäna som en extra dragningskraft, ett öppet möte som kan dra nykomlingar och fler besökare och
därigenom även ge mer pengar till kassan och eventuella utgifter.
b) Att komplettera ’Lösningen’ med sponsorskap - anmäld av deltagare fr. Gbg. (Från CK höst-09).
De flesta tyckte det var ett bra förslag, kan formuleras på ett bra sätt så att det inte känns som
tvångsmässigt. Frågan är om vi har rätt att ändra i texterna, tex ’Lösningen’, eller om dessa räknas in i
Mötesordningen, vilken varje grupp får ändra som den vill, utifrån gruppsamvetet.
Förslag: Ge i uppdrag till Litteraturansvariga jämför den svenska och engelska ’Lösningen’, fråga WSO
om vi får lägga till punkten sponsorskap i texten. Beslut: Förslag godkänt.
c) Att komplettera Mötesordningen med sponsorfråga - anmäld av delt. fr. Gbg. (Från CK höst-09).
Diskussionspunkt. Varje grupp är självbestämmande och kan själva avgöra hur deras mötesordning ska
vara. I många grupper ställer man i slutet av mötet frågan ”Finns det någon som kan tänka sig vara
sponsor?” alternativt ”Kan de som är lediga sponsorer räcka upp en hand?”. Någon tycker att det är en
privat fråga och att man i stället kan belysa sponsorskapets vikt. Som komplement eller alternativ kan
man ha en lista över sponsorer dels vid de vanliga mötena, men även på hemsidan och vid riksmötena.
Någon känner att det förväntas av dem att säga ja om de står på en lista över sponsorer. Frivilligheten är
viktig och personkemin måste ges utrymme för. Positivt att frågan ställts i slutet av mötet för det har lyft
fram att det finns sponsorer. Viktigt för nykomlingar att komma i kontakt med sponsorsbegreppet. En
alternativ formulering i slutet av mötet kan vara ”Du som vill ha en sponsor eller kan tänka dig att vara
sponsor kan stanna kvar efter mötet så kanske ni kan finna varandra”.
PAUS 2: kl 15.40-16.00
15. Forts Äskningar (från punkt 11d)

Äskningar från SK-medlemmar för resa och en natts boende: 3170 kr – Godkänns av CK.
Äskningar från grupprepresentanter för resa och ev boende: 1262 kr – Godkänns av CK.
16. Inkomna motioner.
Om någon skickat in en motion (ett förslag) i förväg finns det som bilaga till dagordningen. Denna ska då diskuteras
igenom ute i grupperna på ett praktiskt möte. Om din grupp vill väcka en fråga är det bäst att skicka in en motion till
servicekontoret. Detta kan göras när som helst under året, men måste vara SK tillhanda senast 2 månader innan ett CKmöte för att kunna behandlas där.

Inga motioner har inkommit till SK inför detta CK-möte.
17. Övriga frågor.
Frågor som anmälts under punkt 6 behandlas här.
a) Grupprapporternas syfte och innehåll.

Diskussion kring grupprapporternas syfte och innehåll:
VAD & VARFÖR:
- Grupprapporterna skulle kunna belysa och besvara frågor om hur andra grupper gör i olika situationer –
t.ex. angående att hålla hand eller hålla om varandra vid Sinnesrobönen, eller angående vad man kan
skriva i en tidningsannons om man vill informera om ACoA. Hur gör andra grupper? Vissa grupper har
löst saker och vi behöver inte uppfinna hjulet på eget håll. Det är viktigt att kunna ta del av andra gruppers
erfarenheter och lära av varandra.
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HUR:
- Hur och i vilken form ska information från grupperna samlas in, hur och i vilken form ska den spridas ut
till grupperna igen och hållas tillgängliga för att det ska vara av nytta och kunna bidra till utveckling och
stöd för grupperna ute i landet?
- Att samla in informationen en sak, men att sedan sprida erfarenheten är en annan.
- Låt SK utforma en mall till GSR:er att fylla i. Då kan man även sammanställa statistik på ett enkelt sätt.
Denna mall kan antingen skickas ut eller läggas upp som ett formulär på hemsidan.
- Lägg upp grupprapporterna på hemsidan – dels mall/formulär för insamling av info och dels
sammanfattade erfarenheter/utvärderingar (vad det finns för grupper och vilka slags möten etc.)
- Varje grupp skulle kunna ha sin rapport på en egen sida på hemsidan.
- Frågan är vad man ska ha grupprapporterna till, en del vill inte ha mallar utan vill ha friheten att uttrycka
sig själva.
- Mall är för vissa ett jobbigt ord, men det skulle kännas annorlunda med ett antal frågor som man ska
svara på, även t.ex. en specifik fråga som tas upp inför varje CK-möte, tex ’hur sköter ni sponsorskap i er
grupp?’. Det kan vara värdefullt med frihet att uttrycka sig själva.
b)

Bjuda in någon från WSO som talare vid riksmötena.
Diskussionspunkt. I första hand bör prioritera att sända någon (med CK:s förtroende) till ABC som kan
lyssna på många och ta med sig info tillbaks, i stället för att en inbjuden talar för alla.... Dessutom pratar
personen som kommer tillbaka svenska. Annars behöver man även tolk.
Vi kan fråga Lise från Köpenhamn om att komma och besöka oss, men om det handlar om någon från
t.ex. USA så blir kostnaden för stor för att det ska vara värt det ur ovanstående perspektiv.

c)

Hur länge ska vi spara våra ekonomiska redovisningar? Hur många år tillbaka behöver vi spara?
Kassörens förslag: 10 år. Tankar: Historiskt värde? Nej. Beslut: Godkänt.

d)

Infoga texten Gemensamma karaktärsdrag i mötesordningen.
I Eskilstuna har man valt att i mötesordningen läsa ’Karaktärsdrag’ och föreslår att det ska bli obligatoriskt
för all grupper att läsa denna text varje gång. Tankar: I Sverige har texten ’Problemet’ (löpande text) fått
namnet ’Gemensamma karaktärsdrag’ medan det egentligen är punktlistan som heter så. Startpaket från
WSO finns att beställa för ca 10 dollar + frakt. I dagsläget länkar vi till WSO:s sida där man själv kan
beställa det.
Beslut: CK lämnar en rekommendation till Litteraturansvarige att prioritera översättning av de texter som
används i mötena.

e)

Förenkla att göra CK-protokollen anonyma, så att de kan läggas ut på hemsidan enkelt.
Förslag: Att i CK-protokollen skriva rollerna i stället för namnen, så slipper man göra om namnen till XXX
för att göra dem anonyma. Beslut: Godkänt.

f)

Lägga ut även SK-mötenas protokoll på hemsidan – enligt offentlighetsprincipen.
Tankar: vad är hemsidans funktion – syfte – att vi ska utbyta information oss medlemmar emellan eller att
nya ska kunna ta del av info om ACOA?
Förslag: Internetansvarige eller SK formulera en motion om detta. Beslut: Godkänt.

18. Mötet avslutades.

Vi avslutade CK-mötet med Sinnesrobönen i Vi-form.

___________________________
Sekreterare (CK-ansvarig)
_____________________________
Justerare 1

___________________________
Justerare 2

Förkortningar som används i protokollet:
CK
GSR
SK
ACA
WSO
ABC

– Centralkommittén
– Gruppsamvetesrepresentant
– Servicekontoret
– Adult Children of Alcoholics
– World Service Organisation
– Annual Business Conference
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