ACA Sverige Centralkommittémöte hösten 2013
kl 12:00-17:00
Förslag till dagordning
1. Mötet öppnas av CK-ansvarig.
Öppning av mötet kl 12.00
2. De tolv traditionerna läses.
- Traditionerna är de som gör ACA till vad det är. De läses för att vi bör ha dem som riktlinjer,
färskt i minnet.
3. Presentationsrunda samt inlämning av skriftliga grupprapporter till sekreteraren.
- Deltagarna presenterar sig och de grupper de är där att företräda, alt om de är där i eget intresse
(övriga deltagare).
- Röstlängd upprättas, dvs det klargörs vilka som har rösträtt. Endast GSR eller för grupperna
utvalda representanter har beslutanderätt med en röst per grupp.
- Grupprapporter som inte tidigare är inskickade via mail lämnas in.
4. Val av ordförande och sekreterare (vanligen CK-ansvarig) för mötet.
 Vi väljer betrodda tjänare att leda mötet och göra protokollsanteckningar.
 Ordförande: Markus
5. Val av två justerare.
 Justerarna granskar det färdiga protokollet så att det stämmer med vad som faktiskt hände
på mötet. Ett slags koll av sekreterarens jobb mot de egna anteckningarna.
 Sekreterare: Alex
 Justerare: Monika och Kerstin
6. Fastställande av dagordningen.
 Mötet beslutar vad som ska avhandlas under dagen. Dagordningen fastslås, motioner
sorteras (under punkt 15) och eventuella övriga frågor kan läggas till (under punkt 16).









3 motioner som kommit in tas före bordläggda frågor. Godkänt.
Se över nya stadgar.
Gamla adresser står i folders för servicestruktur
Uppdrag till SG och SG vill ha en förklaring på uppdrag. CK behöver se över uppdraget.
Uppföljning av uppdrag som delats ut.
Gamla webadressen ledas över till nya.
Riktlinjer för äskning av respengar och budget.
Uppföljning av uppdrag som delats ut.

7. Mötestiden för CK-mötet är kl. 12:00-17:00 med paus 14:00-14:45 samt 15:40-16:00 och
därefter fastställs mötets prioritering av frågor, om tiden skulle bli knapp.
 Ordförande frågar om att ha lunchen kl 13.30-14.15. Gruppen godkänner.
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8. Beslut på CK-möte har valts att fattas enligt konsensus.
- Förklaring sker av vad konsensus är. Möjlighet finns att ställa frågor och reda ut hur mötet
fungerar och beslutar.
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.





Förslag om att grupperna röstar på CK och beslut fattas efter majoritet.
Förslag om att följa dagordningen.
Förslag om att ta motionen om beslutsfattande nu.
Konsensusbeslut tas på att beslut hädanefter fattas med konsensus!

9. Föregående mötes protokoll läses och godkännes.
 Förra protokollet läses upp och godkännes om ingen har något att invända. Det kan också
godkännas med ändringar.
 Protokollet godkänt

10. Nästkommande och framtida riksmöte hålls av grupper som anmäler sitt intresse.
- Här kan din grupp anmäla sitt intresse att anordna ett kommande riksmöte. Det är bra om
grupperna har frågat sig om de är intresserade av att vara arrangörer, det finns hjälp att få från
grupper med erfarenheter från tidigare riksmöte. Det blir enklare om man vet var nästa riksmöte
ska hållas då visst material kan överlämnas direkt. Det underlättar mycket praktiska spörsmål om
vi långt i förväg vet var och när nästa riksmöte blir. Frågan ställs till alla grupper.
Riksmötet hösten 2013 kommer att hållas i ...
Riksmötet våren 2014 kommer att hållas i ...
Riksmötet hösten 2014 kommer (troligen) att hållas i …
 Förslag på att grupperna ska avsätta pengar till CK möte.
 Riksmötet våren 2014 Malmö maj.
 Riskmötet hösten 2014 Karlstad september.
11. Rapporter från uppdragstagare.
- Olika tjänare informerar och svarar på frågor om sin verksamhet sedan förra CK-mötet.
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a) Rapport från SG som helhet genom telefonansvarig (Verksamhetsrapport för ACA Sverige).

Aca verksamhetsrapport 13.11.30
Sedan ck-mötet i Stockholm 13.03.23 har servicegruppen hållit telefonmöten ungefär var tredje till
fjärde vecka och ett fysiskt möte i sommar.
Diskussioner har rört: upprättande av nytt bankkonto efter ck-beslut i stockholm, förnyelse av Acas
stadgar, flyers, översättningsarbetet, planering av detta ck-möte.
I utskickad kallelse till detta ck uppmanade vi alla grupper att skaffa emailadress.
På det fysiska arbetsmötet i somras diskuterades försäljning och distribution av litteratur via vår
hemsida och Vi är nu igång med bokförsäljning på vår svenska hemsida.
Vidare diskuterades översättningsarbetet och en eventuell start av en översättningskommitté samt
även fördelning av arbetsuppgifter på poster inom servicegruppen diskuterades.
Sedan förra ck-mötet har det också hållits ett ABC-möte (annual business conference) i Danmark
26–28 april vilket var första gången ett abc-möte hölls utanför USA dit vi skickade en delegat efter
ck-beslut och rapport finns på hemsidan.
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Markus S
Telefonansvarig ACA
 ABC rapport finns på hemsidan

b) Kassör ger en ekonomisk rapport för ACA Sverige.
Förklaringar i kursiv stil.

c) Äskande av respengar.
I första hand äskar grupprepresentanter respengar från den grupp de representerar Om pengar
inte finns för att täcka hela resekostnaden kan resterande del äskas från CK-mötet. Beslut tas
gemensamt av CK om äskningen godtas eller ej.
 Tor (Malmö) frågar om att få äska pengar för resan till Uppsala idag (1248:-) från CK.
Godkänt.
 Servicegruppen äskar: Markus 1407:-, Joakim och Kerstin 570:-, Jeanette 253:Tillhör uppdraget att äska för servicegruppen.
12. WSO (World Service Organisation).
a) Information från WSO genom Litteraturansvarig.
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 Info att nyhetsbrev inte kommer längre. Vet inte om det finns beslut om att de inte ska
skickas ut.
 ABC-mötet: Vill gärna ha in programrelaterade delningar från hela världen till Comline. Gå
in på WSO hemsida för att dela med dig.
 Det ska komma ut en meditationsbok för ACA på engelska.
b) Skänka pengar från CK-mötet till WSO.
 De två senaste CK har vi skickat 10%. Vi beslutar att återigen skänka 10%, vilket blir ca
4300:c) Skicka delegat till ABC-möte för WSO (endast aktuell vid höstens CK-möten).
 Förslag till att skicka någon och se över kostnaden för detta och då ska den som åker ha ett
uppdrag med resan som han tar med tillbaka.
 Förslag att se över hemmaplan först och få det stabil med strukturen i CK o SG innan vi går
vidare på världslig nivå.
 Diskussion för och nackdelar om att åka.
 Förslag om att vi inte skickar någon till Chicago. Förslag bifalles!
13. Tillsättande av serviceposter i SG.
- Servicegruppen 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.
Serviceposter
Telefonansvarig
Vice Telefonansvarig
Litteraturansvarig
Vice Litteraturansvarig
Ekonomiansvarig
Vice Ekonomiansvarig
SK-ansvarig
Vice SK-ansvarig
Internetansvarig
Vice Internetansvarig
Postansvarig
Vice Postansvarig
Mailansvarig
Vice mailansvarig

Vem
(Markus, Malmö)
(Jivan, Järna)
(Jeanette, Eskilstuna)
(Marie, Stockholm)
(Sten, Uppsala)
(Jörgen, Stockholm)
(Eva-Lotta, Stockholm)
(VAKANT)
(Kerstin, Stockholm)
(VAKANT)
(Kristina, Stockholm)
(VAKANT)
(Angelica, Göteborg)
(Terese, Uppsala)

Tid till
vår 2014
höst 2015
höst 2013
höst 2013
vår 2015
höst 2015
vår 2015
vår 2015
höst 2015
höst 2015
vår 2015
vår 2015
vår 2015






Jivan från Järna blir vice telefonansvarig.
Jörgen från Stockholm blir vice ekonomiansvarig.
Kerstin blir internetansvarig från att ha varit vice internetansvarig.
Vi ska skicka post i pappersform till grupperna men grupperna bör även skaffa en emailadress och anmäla den till hemsidan.
 Eva-Lotta går in som CK-ansvarig och tar hjälp av de andra i SG.
14. Bordlagda frågor.
- Detta är frågor som inte fattats beslut om eller som inte hanns med på förra CK-mötet. Diskutera
gärna dessa på praktiskt möte i din grupp.
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a) 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.
b) Mötestexter från Danmark - där används en del texter som medlemmar 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.
c) Informationsflyers – Beslut fattades på ck-mötet i stockholm 13.03.23 om att ta fram förslag på
flyers. Förslag finns på hemsidan och vi ber alla grupper att granska dem och diskutera
förslagen i era grupper.
d) Servicetid i servicegruppen - Frågan kvarstår.
e) Internetbaserade grupper (bifogad förra gången)
f) Grupprapporter, dvs hur det ser ut i enskilda grupper - behövs dem?


A) Frågan stryks pga icke längre relevant fråga.

b) Frågan bordlägges

c) Informationsflyers: 3 förslag delas ut. Förslag 1 godkänns. Flyer läggs upp på hemsidan.
Flyern finns längt ner i detta dokument.

d) Frågan bordlägges.

e) Frågan bordlägges.

f) frågan bordlägges.








Bordlagda frågor:
Mötestexter från Danmark (Marie kollar kring dessa texter).
5 traditions arbete.
Servicetid i servicegruppen.
Internetbaserade grupper.
Grupprapporter - behövs de?
Riktlinjer kring äskandet och budget kring detta.

15. Inkomna motioner.
Om någon skickat in en motion (ett förslag) i förväg finns det som bilaga till dagordningen.
Diskutera igenom motionen på ett praktiskt möte. Om din grupp vill väcka en fråga är det bäst att
skicka in en motion till servicegruppen. Detta kan göras när som helst under året, men vill du ha
med den på ett specifikt CK gäller följande: senast 31/1 för att tas upp på vårens CK och senast
31/7 för att ta upp på höstens.
a) Motion från Servicegruppen: Beslutsfattande på ck-möten. Se bilaga 1
b) Motion om namnbyte. Se bilaga 2
c) Motion om litteraturkommité. Se bilaga 3
 Motion 1: Malmö gruppen motsäger sig men reserverar sig i frågan.
Motionen bifalles.
 Motion 2: Namnbyte bifaller till Servicekonferensen. Fråga från Malmö gruppen om varför
det inte kallas GSR möte. Svar. Alla som sitter på mötet inte är GSR:er.
 Motion 3: Förslag om att utarbeta motionen med mer detaljer då motionen är otydlig. Hur
ska arbetet fördelas och hur ska det kvalitets säkras. Motion 3 avslås.
 Jeanette mailar översättarna att det för tillfället inte kommer ske någon granskning av
översättningen de gör.
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16. Övriga frågor.
Frågor som anmälts till ck@aca-sverige.org <OBS! Numera sk@aca-sverige.org!(ändrat efter
riksmötet) alternativt under punkt 6 behandlas här.
-

Femtetraditionsarbete; Hur vi bättre kan nå ut med ACA:s budskap till det vuxna barn som
fortfarande lider. Se bilaga 4. Bordlägges

 Se över nya stadgar.
Vi godkänner de nya stadgarna som Sten skrivit om med beslutet att på § 2 ändra till
”personer” istället för ”kvinnor och män” och från ”Centralkommitté” till
”Servicekonferens”.
 Gamla adresser står i folders för servicestruktur
Servicefoldern tas bort från hemsidan tills en ny har gjorts. Kerstin fixar.
 Uppdrag till SG och SG vill ha en förklaring på uppdrag. CK behöver se över uppdraget.
Vi beslutar att förslag till riktlinjer ska vara kvar till nästa riksmöte eftersom lite har ändrats.
Riktlinjerna läggs upp på hemsidan till nästa möte då vi kan diskutera frågan igen. Kerstin
tar på sig det.
 Uppföljning av uppdrag som delats ut.
Eva-Lotta lägger till punkten till nästa dagordning.
 Gamla webadressen ledas över till nya.
Vi kommer göra en dirigering från den gamla webadressen till den nya.
 Riktlinjer för äskning av respengar och budget.
Bordlägges.

17. Mötet avslutas.
Avslutning, vanligtvis med Sinnesrobönen.

Förkortningar som används i kallelsen:
CK – Centralkommittén
GSR – Gruppsamvetesrepresentant
SG – Servicegruppen
ACA – Adult Children of Alcoholics
WSO – World Service Organisation
ABC – Annual Business Conference
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1. Motion om beslutsförfarande vid CK-möten
Fråga:
Hur ska beslut fattas vid ACA:s centralkommittémöten (CK-möten)?
Bakgrund:
På CK-mötet 130313 diskuterades huruvida konsensus eller röstning ska användas vid beslutsfattande på
CK-mötet. De senare protokollen kan tolkas som att det finns ett beslut att använda konsensus på CK, men
när servicegruppen gick igenom gamla protokoll hittades inget dokumenterat beslut om detta.
Servicegruppen har sedan undersökt frågan. Under det arbetet hittades material från WSO som föreslår att
vi enligt ACA:s riktlinjer bör kombinera konsensus och röstning. Konsensus bör efterstävas i alla frågor och
om det inte kan uppnås bör frågan bordläggas - om det inte är en fråga av sådan art att den inte kan det, då
bör det röstas och det föreslås att 2/3 av rösterna krävs för att ta beslut.
Vill ni se rekommendationen på engelska så finns den beskriven bl.a. på sid 594-596 i stora röda boken och
i broschyren "Conducting a business meeting" (går att beställa på WSO´s hemsida).
Förslag:
Servicegruppen föreslår att vi följer rekommendationen för beslutsfattande från WSO, dvs konsensus så
långt det är möjligt, annars bordläggning där det är möjligt och i nödvändiga fall röstning med 2/3´s
majoritet.

Servicegruppen, juli 2013
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2. Motion om namnbyte : från Centralkommitémöte till
Servicekonferensen

Bakgrund:
Centralkommitén är ett ord som användes för det högsta styrande organet i Sovjetunionen och i
Öststaterna och det för med sig obehagliga maktassociationer.

Förtydligande motivering : Ordet ger en felaktig bild av vad mötet handlar om. Man kan tro att det är en
speciell kommité som leder ACA, när det är en konferens där representanter för alla grupper i Sverige och
de som gör service i Servicegruppen träffas och går igenom viktiga frågor.

Vi föreslår därför att namnet ändras till Servicekonferensen för ACA Sverige.

Vänliga hälsningar

Söndagsgruppen, Stockholm
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3. Motion om litteraturkommité för översättningsarbete av stora röda
boken
Fråga:
Att tillsätta en särskild kommitté för arbete med översättning av stora röda boken.
Bakgrund:
Arbetsuppgifterna för litteraturansvarig i ACA Sveriges servicegrupp, SG, är för närvarande omfattande och
kan anses överstiga vad som är rimligt att hinna med inom ramen för ett ideellt serviceuppdrag. Detta
eftersom samordning av översättningsarbetet av ACA:s litteratur tillkommit. För närvarande ska
litteraturansvarig, utöver andra ordinarie uppgifter, samordna och vara ytterst ansvarig för
översättningsarbetet.
Kommentar:
Det finns en översättningsgrupp som i nuläget, med stöd av litteraturansvarig, arbetar med översättningen.
En kommitté skulle kunna utgå från den redan existerande gruppen som kan utforma arbetet enligt WSO:s
riktlinjer och efter behov tillsätta serviceposter inom kommittén.
Förslag:

Jag föreslår att ansvaret för översättningen stryks från litteraturansvarigs uppgifter och att vi
istället tillsätter en översättningskommitté, direkt ansvarig inför dem de tjänar.
Enskild medlem
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4. Övrig fråga
Jag vill starta en grupp för arbete med 5:e-traditionsarbete, dvs hur vi når ut med Aca:s
budskap till de vuxna barn som fortfarande lider, med start våren 2014.
Det är primärt tänkt på en nationell nivå till en början för att jobba med riktlinjer och
arbetssätt kring spridning av Aca-information för att senare kunna hjälpa och uppmuntra
lokala grupper.
Då jag tror på att vi gör service tillsammans önskar jag att samarbeta med fler som känner
för denna frågan.
Är du intresserad? Vänligen maila på telefon@aca-sverige.org

/Markus
Tacksam tjänare som telefonansvarig för Aca i Sverige
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