Protokoll för ACA Sveriges Centralkommittémöte
den 7 oktober 2011 kl 12.00-17.00 i Göteborg
1. Mötet öppnades av CK-ansvarig. Tillsammans bad vi Sinnesrobönen i vi-form och bad om vår Högre
Krafts närvaro och vägledning vid detta möte.
2. De tolv traditionerna lästes.
3. Presentationsrunda samt inlämning av skriftliga grupprapporter till sekreteraren.
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, övrig deltagare, eller medlem i Servicekontoret.
b) Röstlängd upprättades, dvs det klargjordes vilka som har rösträtt: Endast GSR eller för grupperna
utvalda representanter har beslutanderätt med en röst per grupp (alltså ej SK eller övriga).
c) Grupprapporter som inte tidigare skickats in via mail lämnades in till sekreteraren/CK-ansvarige.
d) Äskningar för reseersättning och en natts boende lämnades in till kassören för att beslutas om senare,
under punkt 11d (ekonomi).
NÄRVARANDE: 27 st.
SK: (8 st) CK-ansvarig, Ekonomiansvarig, Mailansvarig + vice Mailansvarig, Litteraturansvarig + vice
Litteraturansvarig, Telefonansvarig, vice Internetansvarig
Grupprepresentanter: (10 st) från Helsingborg, Uppsala, Karlskrona, Göteborg, Big Book Group
Göteborg, Malmö, Stockholm Lördag, Stockholm NP, Kvinnogruppen i Stockholm, SthlmSteg.
Övriga närvarande: (12 st) från Göteborg, Eskilstuna, Karlskrona, Lund, Sundsvall, Malmö, Jönköping.
4. Val av ordförande och sekreterare (vanligen CK-ansvarig) för mötet.
Till ordförande valdes vice Litteraturansvarig i SK. Till sekreterare valdes CK-ansvarig.
5. Val av två justerare.
Till justerare valdes Caroline (Sundsvall), samt David (Göteborg).
6. Fastställande av dagordningen.
Det beslutades vad som skulle avhandlas under mötet. Förslaget till dagordning godkändes och följande
ärenden anmäldes och lades till under Övriga frågor (punkt 16):
a) Servicetid i SK
b) Startpaket till nystartade grupper
c) Får en hemlig Facebook-grupp kallas ACA?
d) Finns riktlinjer för vad vi ska berätta för nykomlingar?
7. Mötestiden för 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. Beslut på CK-möte har sedan tidigare valts att fattas enligt konsensus.
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 ACA. Det är gruppsamvetet
som råder och vi försöker ha i åtanke vad som är bäst för oss i ACA 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.
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9.

Läsning och godkännande av föregående mötes protokoll.
Förra CK-mötets protokoll (från 15 april 2011) lästes upp och godkändes med justeringen att det även
fanns med en grupprepresentant för Stockholm NP på plats.

10. Nästkommande och framtida riksmöte hålls av grupper som anmäler sitt intresse.
Våren 2012 saknar ännu värdskap för riksmöte! Vilken grupp som helst i Sverige har möjlighet att anmäla
sitt intresse för detta värdskap. En representant från Jönköping uttrycker att det kan finnas intresse där.
Fritt för samtliga grupper att anmäla sitt intresse till info@acoa-sverige.org eller ck@acoa-sverige.org.
11. Rapporter från uppdragstagare.
- Olika tjänare inom Servicekontoret (SK) informerade om och svarade på frågor om sin verksamhet
sedan förra CK-mötet.
a) Rapport från SK som helhet.
Verksamhetsrapport för ACA Servicekontor april 2011 - oktober 2011
•
•
•
•

SK har haft telefonmöten i snitt varannan / var tredje vecka.
SK har haft ett fysiskt sommarmöte den 7-9 juli i Stockholm.
Två nyhetsbrev har skickats ut under senaste halvåret.
Efter ACA:s namnbyte har vi köpt en ny domän och är på gång att bygga en ny hemsida.
Nya hemsideadressen är www.aca-sverige.org. Tills vidare har vi dock kvar de gamla
mailadresserna.

•
b) Vice litteraturansvarige gav en rapport om översättningen av litteratur. Litteraturansvarige har varit
sjukskriven och vice har varit tillförordnad litteraturansvarig. För aktuell information kontakta
litteratur@acoa-sverige.org.
c) Kassören gav en ekonomisk rapport för ACA Sverige vår 2011–höst 2011:
Ekonomisk rapport ACA 20110415-20111007
ACA Sverige har nu skickat bidrag till WSO på 4 066,97 kr, dvs 2000 + 2000 för både tidigare
beslut 15/4-11 och det senaste beslut 7/10-11 av SK.
ACA har även 2011-09-26 beställt litteratur till en kostnad på 11 064,89 kr.
Tillgångar: 23.546 kr
Tillgångar i form av litteratur: 703 kr
Ingående saldo: 23.546,33
Utgående saldo: 24.146,33
Resultat: -600
d) Äskande av respengar.
3800 kr Beslut: Godkänns
12. WSO (World Service Organisation).
a) Information från WSO genom vice Litteraturansvarig:
Ett nordiskt samarbete har startats men tyvärr kunde inte Danmarks nordiska representant vara med
på riksmötet i Göteborg som var planerat. Även ett samarbete och erfarenhetsutbyte med den danska
översättningskommittén för Röda Boken har nu inletts.
Det är sedan en tid tillbaka möjligt för alla att ladda ner WSO:s månatliga nyhetsbrev ComLine från
ACA:s internationella hemsida www.adultchildren.org. Det är alltså inte längre nödvändigt att
prenumerera på en papperskopia utan tillgängligheten är nu obegränsad – och kostnadsfri.
b) Skänka pengar från CK-mötet till WSO. Beslut: Vi skickar (som vi brukar) 2 000 kr till WSO.
c) Skicka delegat till ABC-möte för WSO (endast aktuell vid höstens CK-möten).
Beslut: Vi skickar inte någon delegat i år. Skickar istället en delegat nästa år då mötet kommer att äga
rum i Köpenhamn.
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13. Tillsättande av serviceposter i SK.
- Servicekontoret sköts ideellt av tjänare runt hela Sverige. Alla grupper kan nominera betrodda tjänare.
Det blir då ett nästa steg efter att ha tjänat gruppen. Ordinarie post tjänar i två år. Under tiden lärs vicepost upp av den ordinarie innehavaren och övertar sedan den ordinarie posten.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Serviceposter
CK-ansvarig
Vice (efterträdande) CK-ansvarig
Internetansvarig
Vice (efterträdande) Internetansvarig
Mailansvarig
Vice (efterträdande) Mailansvarig
Litteraturansvarig
Vice (efterträdande) Litteraturansvarig
Vice (efterträdande) Postansvarig

Förslag
Caroline (Sundsvall)
Vice Internetansvarig
Dennis (Eskilstuna)
Vice Mailansvarig
Vice Litteraturansvarig
Joakim (Sthlm)
-

Tid till (förslag)
höst 2013 (2 år)
höst 2013 (2 år)
vår 2013 (1,5 år)
vår 2013 (1,5 år)
höst 2013 (2 år)
höst 2013 (2 år)
höst 2013 (2 år)
höst 2013 (2 år)
vår 2013 (1,5 år)

14. Bordlagda frågor.
- Detta är frågor som inte fattats beslut om eller som inte hanns med på förra CK-mötet.
a) Riktlinjer för öppna/slutna möten under riksmöten.
WSO:s rekommendation är att konvent riktas utåt och att det ska finnas mycket öppna möten. CK
bestämmer inte över hur grupper arrangerar öppna/slutna möten.
b) Bygga ett nordiskt nätverk.
Denna process är redan igång.
c) Flytta CK-mötet till lördag under riksmötet.
Ingen efterforskning har gjorts på detta sen sist men under diskussion kom förslag att lägga det på
söndagen, alternativt dela upp det i två delar och ha servicebiten på söndagen. Man kan även skjuta fram
mötet och ha det kl 15-20 på fredagen, alternativt ha kvar det som det är nu och ha ett pass på lördagen
med information från CK-mötet.
Inget beslut togs. Alla är välkomna att skicka in en motion eller ett förslag till nästa CK. SK skriver också
en motion samt informerar i nyhetsbrevet om att grupperna gärna får skicka in motioner så att det finns
fler förslag att ta ställning till för alla grupper.Syftet med detta är att vi vill öka möjligheten för så många
grupprepresentanter som möjligt att delta vid CK-mötet.
d) Uppdatering av den internationella hemsidan – se motion för förslag och punkt 15 c för beslut.
e) Riktlinjer för användning av ej godkända översättningar.
Har diskuterats i samband med litteraturansvarigs rapport. Vi får INTE använda och sprida ej godkända
översättninar.
f) Sökmotoroptimering av hemsidan.
Ses över av SK inför arbetet med den nya hemsidan.
g) Förklaring av öppna/slutna möten på hemsidan.
Ses över av SK inför arbetet med den nya hemsidan.
15. Inkomna motioner.
De grupper som vill väcka en fråga/ge ett förslag till CK-mötet som rör ACA Sverige skickar in en motion
till Servicekontoret senast två månader innan CK-mötet. Dessa frågor tas sen beslut om av CK-mötet.
a) Motion från SK: Namnbyte från Servicekontoret till Servicegruppen (se bilaga).
Beslut: Bifalles, dvs motionen godtas i sin befintliga form.
b) Motion från individ: Temafrågor inför CK (se bilaga).
Tankar från diskussion: Detta hör inte hemma på CK utan borde ligga på ett forum på hemsidan
alternativt som en wiki på internet där varje grupp kan gå in och berätta hur de gör i olika områden. Vi
behöver hitta rätt forum för detta. Denna idé mottogs väl av CK. Tas i beaktande för framtida utveckling
av den nya hemsidan.
c) Motion från individ: Ansvaret för att uppdatera internationella möteslistan (se bilaga).
Beslut: Bifalles.
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d) Motion från individ: Enhetlig kontaktinformation för grupperna i Sverige på internationella
möteslistan (se bilaga).
Beslut: Bifalles.
16. Övriga frågor.
Frågor som anmälts till ck@acoa-sverige.org alternativt under punkt 6 behandlas här. Vid prioritering av
frågorna efter sista pausen
a) Servicetid i SK.
Vid förra CK fick SK i uppdrag att skriva en ny motion angående servicetid i SK. SK har inte kunnat skriva
någon ny motion. Efterforskning har dock gjorts och redovisades muntligt under mötet. Redovisningen
innehöll information om hur andra tolvstegsprogram har löst servicetider och servicestruktur.
Bland annat redovisades hur andra program gått tillväga då det varit svårt att få folk att göra service. När
man har velat få in fler som gör service, har man gått ner i servicetid till ett år, förutom i vissa poster, t.ex.
litteratur och kassör. Bakgrunden till denna undersökning är att det till förra CK kom in en motion med
förslag på att förkorta servicetiden från 2+2 år till 1+1 år. Den motionen kom in för att vi behöver få fler
som gör service.
Förslag: SK får sammanställningen över hur andra program har löst dessa frågor och skriver en ny
motion till nästa CK-möte.
b) Startpaket till nystartade grupper. Hur ska de skickas och vad ska ingå i dem?
Beslut: Vi skickar inte längre ut böcker. Endast nedladdning från hemsidan.
c) Får en hemlig Facebook-grupp kallas ACA?
Det finns en hemlig grupp på Facebook för kontakt mellan vuxna barn i en stad där man håller kontakten
mellan mötena och även ordnar med praktiska saker som att bestämma vem ska förbereda inför nästa
möte. Får denna gruppen heta ACA? Nej, den bör inte heta ACA eftersom det inte är ett ACA-möte. För
att det ska vara ett ACA-möte ska man läsa de 12 stegen och de 12 traditionerna. Man får ha hemliga
grupper på FB. De ska inte heta ACA eftersom det inte är ett möte, men då behöver man inte heller följa
traditionerna. Om individer är med i en grupp på Facebook, bryter inte det mot några traditioner. Om de
också råkar gå på ACA-möten är inte detta ett problem. Att däremot hantera praktiska frågor som har
med ACA-mötena att göra, t.ex att organisera för ACA-mötenas öppnande etc gör ju att inte alla får
möjlighet att vara med och göra service.
d) Finns riktlinjer för vad vi ska berätta för nykomlingar?
Det finns förslag på välkomsttexter på hemsidan och vi hänvisar även till Red Book, där det står om detta.
Alla grupper är dock självstyrande.
e) Ska vi använda förnamn i CK-protokollen eller fortsätta utesluta namn?
Beslut: Vi återgår till att använda förnamn och hemmagruppsstad i protokollet.
17. Mötet avslutas.
Mötet avslutades med Sinnesrobönen i vi-form.

___________________________
Sekreterare (CK-ansvarig)

_____________________________
Justerare 1

___________________________
Justerare 2

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

– Centralkommittén
– Gruppsamvetesrepresentant
– Servicekontoret
– Servicegruppen (fd SK)
– Adult Children of Alcoholics
– World Service Organisation
– Annual Business Conference

4:4

