Protokoll ACA-Sverige Centralkommittémöte
den 27 oktober 2012 kl 12:00-17:00 i Uppsala
Dagordning
1. Mötet öppnas av internetansvarig då CK-ansvarig avgått.
2. De tolv traditionerna läses.
3. Presentationsrunda samt inlämning av skriftliga grupprapporter till sekreteraren.
Deltagare 11 st. Representanter med rösträtt 8 st.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Ordförande: Angelika/Marie. Sekreterare: Linda
5. Val av två justerare.
Behira och Joakim väljs till justerare.
6. Fastställande av dagordningen. Dagordningen fastställs med ändringar.
7. Mötestiden för CK-mötet är kl. 12:00-17:00 med paus 13:00-13:45 samt kisspaus vid behov.
8. Beslut på CK-möte har 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.
9. Föregående mötesprotokoll läses och godkännes.
9 b. CK bestämmer att det är upp till var och en av deltagarna att presentera sig med namn under
hela mötet eller att avstå.
10. Nästkommande och framtida riksmöte hålls av grupper som anmäler sitt intresse.
Riksmötet våren 2013 kommer att hållas i: ej bestämt
Riksmötet hösten 2013 kommer (troligen) att hållas i: ej bestämt
11. Rapporter från uppdragstagare.
a) Rapport från SG som helhet genom telefonansvarig (Verksamhetsrapport för ACA Sverige).
b) Kassören är ej närvarande, men ger en ekonomisk rapport för ACA Sverige via internetansvarig.
36.713. 10% skickas till WSO.
c) Äskande av respengar. Markus, telefonansvarig, äskar pengar för resa till CK-möte i Uppsala.
2082 kr. Bifalles.

12. WSO (World Service Organisation).
a) Information från WSO genom internetansvarig. ABC i Köpenhamn nästa år (se längre ned)
b) Skänka pengar från CK-mötet till WSO. Beslut redan taget ovan, 10%
c) Skicka delegat till ABC-möte för WSO (endast aktuell vid höstens CK-möten). Ger möjlighet att
skicka delegat till ABC-möte i Köpenhamn 26-28 april 2013. Delegat skickas som observatör utan
rösträtt. Tjänare Jeanette (litteraturansvarig) i första hand, tjänare Joakim (internetansvarig) i andra
hand, i tredje hand Markus (telefonansvarig)
OBS våren 2013 blir det inget CK-möte utan alla grupper ombedes istället skicka sin
representant till ABC-mötet i Köpenhamn. ABC är som CK för hela världens ACA-möten. Varje
grupp kan skicka en egen representant med rösträtt. Mer info kommer på svenska hemsidan, men
redan nu kan ni hitta ganska mycket information på WSO´s hemsida: adultchildren.org
13. Servicegruppens sammansättning.
Förslag att upplösa servicegruppen då det har fallit bort många från olika poster . För många och
tunga arbetsuppgifter har lagts på få SG-medlemmar - kris. Bifalles.
Förslag om att ny servicegrupp skapas utan fastställda poster. Förslag bifalles.
Gruppen:
Angelika (Göteborg)
Joakim (Stockholm)
Markus (Malmö)
Sten (Uppsala)

Anna (Gävle)
Linda (Uppsala)
Jeanette (Eskilstuna)

Namnförslag bifalles.
Beslutet gäller på prov till nästa CK-möte
CK gör en prioritering av det vi önskar att SG jobbar med, tre grupper utan invärtes prioritering:
Prioritering 1
Arrangera CK-möte
CK-protokoll och kallelser på hemsidan.
Betala ACA Sveriges fakturor
Vara firmatecknare för ACA Sverige
Svara på mail och telefon - ACA:s ansikte utåt.
Ansvara för kontaktlista till ACA-grupper i Sverige
Möteslista i pdf-format på hemsidan. Helst med kontaktuppgifter på.
Kontaktyta där intresserade av att starta möten kan nå varandra
Prioritering 2
Organisera e-postlista
Möteslista på hemsidan (sökbar efter ort)
Översättning av ACA:s litteratur till svenska.
Prioritering 3
Ta fram en servicemanual
Handha bokbeställningar (tills vidare hänvisas till beställningar direkt från USA)
Tipshäfte för Riksmöte
Stryks - tas bort som uppgift
Utskick av pappersbrev. Grupperna uppmanas att skaffa epostadresser så att de kan få information
digitalt.

Internationella möteslistan - vi ber WSO ta bort Sverige från den listan.
CK föreslår att SG lägger ut information om att det finns möjlighet att få en extra skjuts i
tillfrisknandet genom att hjälpa till med service. Alla som önskar detta kan höra av sig till
servicegruppen och hjälpa till med ACA-service - även om du inte formellt är med i SG.

14. Bordlagda frågor från tidigare CK
A:et i ACA - A i ACA står för alcoholics och inte för anonymous. En förklaring kring varför detta
kan misstas ska undersökas och redovisas till nästa CK.
Mötestexter från Danmark - där används en del texter som medlemar funnit värdefulla, bl.a. ”Bill of
rights”, och de som lämnat frågan tar på sig att undersöka texternas ursprung och om de är
konferensgodkända innan vi fattar beslut.
Informationsflyers - ska vi ta fram flyers för ACA som kan spridas på t.ex. offentliga platser för att
visa att vi finns?
Servicetid i servicegruppen - nu sitter medlemmarna 2 år per post. Om jag först är vice och sedan
ordinarie blir det 4 år. Skulle det bli fler som var villiga att göra service om denna tid kortades?
Finns det vissa uppdrag som kräver kortare eller längre tid? Frågan har kommit upp vid ett flertal
tillfällen, men koncensus har ej kunnat nås. Frågan kvarstår.

15. Inkomna motioner.
Inga motioner har inkommit inför höstens CK-möte.
16. Övriga frågor.
- Uppgradera bankkonto. Förslag att uppgradera ACA:s bankkonto till ett konto där överföringar
kan göras direkt. Idag kostar kontot ca 300 kr/år. Skulle höjas med ca 300 kr till 600 kr/år. Förslag
bifalles.
- Öppna/Slutna möten på riksmöten. CK anser att det är upp till ordnande grupp att avgöra hur de
vill fördela detta.
- Får grupper använda egna översättningar ur ACA´s engelska litteratur? Om detta finns olika
åsikter. Vissa hänvisar till copyrightlagar, andra till ACA´s syfte att bevara programmet i skriftlig
form för att det inte ska urvattnas i tolkningar. Litteraturansvarig var inte närvarande, men
frågeställaren skulle ta kontakt med denna.
17. Frågor som bordläggs:
Grupperna i ACA (Sverige) ombedes att, till nästa CK-möte diskutera:
- förslag av ny Servicestruktur. Kommer på hemsidan.
- bifogad fråga om internetbaserade grupper.
- diskutera bifogad fråga om ”flyers”.
- grupprapporter, dvs hur det ser ut i enskilda grupper med behövs dem?
- Fråga om gruppens rösträtt vid CK-möte diskuteras. Ska endast gruppens representant ha rösträtt
under CK-möte eller ska alla deltagare ha en röst? Ska vi öppna upp för röstning via hemsidan så att
även långväga grupper får lättare att rösta? Motioner skrivs till nästa CK-möte.
Vi hann inte med någon av de frågor som var bordlagda till dagens CK vilket innebär att alla
bordläggs till nästa:

- A:et i ACA
- Mötestexter från Danmark
- Informationsflyers
- Servicetid i servicegruppen
18. Mötet avslutas.
Mötet avslutats med sinnesrobönen i vi-form
Tack till alla betrodda tjänare och deltagare!

Förkortningar som används i kallelsen:
CK – Centralkommittén
GSR – Gruppsamvetesrepresentant
SG – Servicegruppen
ACA – Adult Children of Alcoholics
WSO – World Service Organisation ABC – Annual Business Conference
Justerat: Behira

