ACA Sverige Servicekonferens 4 oktober 2014
kl 12:00-17:00

Dagordning
Förkortningar som används i protokollet:
SK - Servicekonferensen
GSR – Gruppservicerepresentant
SG - Servicegruppen

ACA – Adult Children of Alcoholics
ABC - Annual Business Conference
WSO - World Service Organisation

1. Mötet öppnas av SK-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 upprättande av röstlängd.
- Beslutsförfarande under Servicekonferensen är konsensus så långt det är möjligt, annars bordläggning där
det är möjligt och i nödvändiga fall röstning med 2/3´s majoritet. (Beslut taget SK-möte hösten 2013)
- 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.
Louise Uppsala gruppen
Maria Göteborg gruppen
Jörgen Stockholm Lördags gruppen
Monica Karlstad Solbarnen
Clemens Borlänge gruppen
Kristina Örebro gruppen
Susanna Norrtälje gruppen
Viktor Stockholm Onsdags gruppen
Kerstin SG Internet. Ingen röst
Sten
Uppsala Älska barnet gruppen
4. Val av ordförande och sekreterare (vanligen SK-ansvarig) för mötet.
- Vi väljer betrodda tjänare att leda mötet och göra protokollsanteckningar.
 Ordförande: Sten
 Sekreterare: Kerstin
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. Protokollet ska vara uppe på hemsidan senast
4 veckor efter SK.
 Justerare: Maria och Louise
6. Fastställande av dagordningen.
- Mötet beslutar vad som ska avhandlas under dagen. Dagordningen fastslås, motioner sorteras (under
punkt 12) och eventuella övriga frågor kan läggas till (under punkt 14). Vi beslutar även när konferensen
ska ha paus.
Mötestiden för SK-mötet är kl. 12:00-17:00 med paus 13:00-14:00 samt 15:45-16:00.
7. Föregående mötesprotokoll läses och godkänns.
Godkännes med ändring av under punkt 13, f; där står att man äskar pengar från Servicegruppen men
det ska stå Servicekonferensen.

8. Nästkommande och framtida riksmöte
- ACA:s Riksmöten/ Nationella konvent äger rum två gånger om året på olika platser i landet. Då samlas
gamla och nya medlemmar från hela landet. Vi deltar i möten med olika teman, umgås och delar
erfarenheter, glädje, styrka och hopp med varandra. (Från broschyren Servicestrukturen i ACA-Sverige).
Är er grupp intresserade av att arrangera ett riksmöte/nationellt konvent? Det finns hjälp att få från grupper
med erfarenheter från tidigare riksmöte.
Riksmöte våren 2015 hålls i Hudiksvall.
Riksmöte hösten 2015 hålls i . . . . . . . . . .?
Riksmöte våren 2016 hålls i . . . . . . . . . .?
Några är intresserade men inget säkert ännu. Kontakt hålls med Servicegruppen.

9. Rapporter från uppdragstagare.
Olika tjänare informerar och svarar på frågor om sin verksamhet sedan förra SK-mötet.
a) Verksamhetsrapport för SG
Viktor rapporterar för SG. Se bilaga 1
b) Grupprapporter.
- Grupprapporter som inte tidigare är inskickade via mail lämnas in. Se bilaga 2
c) Uppföljning av tilldelade uppdrag från förra mötet mm.
Uppdatering av Broschyrer
Är klara:
- Broschyr för servicestrukturen
- Flyer 16 frågor (Markus har utfört det uppdraget)
Återstår att uppdatera:
- Familjesjukdomen
- Välkommen
Mall för grupprapporter
Att skapa en mall för grupprapporter som läggs upp på hemsidan, samt att en påminnelse om att
skicka in grupprapporter inkluderas i kallelse till riksmöte/servicekonferens. Kerstin åtog sig att
göra mallen. Det framhölls att grupprapporterna är frivilliga. (Har utförts)
d) 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 SK-mötet. Beslut om
äskningen godtas eller ej tas gemensamt av SK.
Inga grupper äskar respengar. SG-representanter får ersättning på sammanlagt 2700 kr.
10. World Service Organisation, WSO.
a) Information från WSO genom Översättningsansvarig.
- Se verksamhetsrapport från Översättningsansvarig (fd Litteraturansvarig)
b) Skänka pengar till WSO.
- 10% skänks till WSO efter utgifterna för SK: 4840:c) Skicka delegat till ABC för WSO (endast aktuell vid höstens SK-möten).
- Diskussion om vad vi får ut av att skicka delegat till WSO och om vi borde vara två som åker i så
fall. Vad innebär det att vara delegat på ABC? Man tar med motioner ut till grupperna, man ska
skriva en rapport om ABC-mötet och man får lämna en riksrapport på ABC.
Beslut: Att inte skicka någon denna gång, eftersom vi inte kan finna tunga motiv för detta då det kan
kosta mycket pengar att skicka en representant.

11. Tillsättande av poster till Servicegruppen
- Servicegruppen blev till då programmet hade börjat växa i Sverige. Det uppstod ett behov av ett
gemensamt serviceorgan. Detta för att underlätta både kommunikation mellan de befintliga grupperna, och
fortsatt tillväxt i form av nya grupper. Servicegruppen är ett verkställande organ för ACA:s
Servicekonferens. Gruppens funktion, riktlinjer och personal bestäms av ACA via Servicekonferensen. ACA:s
Servicegrupp är en grupp frivilliga, som ombetts utföra nödvändig service ideellt för att ACA i Sverige ska
kunna fortgå och finnas tillgängligt för alla vuxna barn som vill ha hjälp.
För att inte varje enskild post skall falla om någon lämnar sin post i förtid, behövs en vice till samtliga
poster. Varje serviceuppdrag varar i två år. Vi rekommenderar att man ska ha gjort aktiv service inom

någon ACA-grupp som ordinarie eller vice grupprepresentant/kassör innan man gör service inom SG. Man
bör ha erfarenhet från ACA-möten under en tid av minst ett år. Viceposter bör ta över efter ordinarie. Dock
är det Servicekonferensen som bestämmer slutgiltigt, efter gruppsamvete, vilka som skall tillsättas inför en
ny period. (Hämtat från hemsidan, dokumentet Riktlinjer och inre strukturer för SG). I dokumentet finns
även uppgifter som är kopplade till de olika serviceposterna beskrivna.
Lediga poster:
Postansvarig
Vice Postansvarig
SK-ansvarig
Vice SK-ansvarig
Vice Telefonansvarig
Vice mailansvarig
Tillsatta poster:
Servicepost
Ekonomioch litteraturansvarig
Vice Ekonomioch litteraturansvarig
Internetansvarig
Vice Internetansvarig
Mailansvarig
Telefonansvarig
Översättningsansvarig
Vice Översättningsansv.

Namn

T.o.m.

(Sten, Uppsala)

vår 2015

(Jörgen, Stockholm)
(Kerstin, Stockholm)
(Viktor, Stockholm)
(Angelica, Göteborg)
(Tor, Malmö) vår 2016
(Markus, Malmö)
(Kristina, Karlskoga)

höst 2015
höst 2015
vår 2016
vår 2015
vår 2015
höst 2016

Kristina från Karlskoga blev Vice översättningsansvarig.
Markus blev Översättningsansvarig.
12. Inkomna motioner Se bilaga 4
Om någon skickat in en motion (ett förslag) 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 SK gäller
följande: senast 31/1 för att tas upp på vårens SK och senast 31/7 för att ta upp på höstens.
a) Att avskaffa posten som postansvarig.
- Bifalles
b) Att ta bort övriga frågor från dagordningen för Servicekonferensen.
- Bifalles
c) Att ta bort pappersutskick.
- Avslås, behövs omformuleras.
d) Motion om att lägga till dokument på hemsidan om vägledning för praktiskt möte.
- Bifalles. Önskan om att lägga till en punkt med tradition 5: ”hur för vi budskapet vidare? Hur
tar vi hand om nykomlingen?” och en punkt under GSR: ”sparar vi pengar för att skicka
representant till SK?”
e) Motion steg 6
- Bifalles
13. Bordlagda frågor Se bilaga 3
Detta är frågor som inte fattats beslut om eller som inte hanns med på förra SK-mötet. Diskutera gärna
dessa på praktiskt möte i din grupp.
14. Övriga frågor.
Frågor som anmälts till sk@aca-sverige.org alternativt under punkt 6 behandlas här.
Kerstin vill skriva en vägledning till hur man skriver en motion att lägga upp på hemsidan.
- Godkännes
15. Mötet avslutas. Vanligtvis med Sinnesrobönen.
Mötet avslutades med sinnesrobönen

Bilaga 1

Bilaga 2

Grupprapporter

Uppsalagruppen
Vi håller möte mån, tors 19-20.30, fre 17-18.30, lör 11.30-13.00, sön 16-17.30
Gruppen läser i röda ACA-boken. Fre och sön ca 4-10 pers. Mån, tors, fre ca 4-20 pers.
Serviceposter Kassör, Vice kassör, GSR.
Hyra Baptistkyrkan 100 kr, möte. Gruppens ekonomi krasslig
Uppsala Älska barnet-gruppen
Gruppen startades för ca 1 år sedan. I möte/veckan på 1 ½ h. Praktiskt möte 15 första min av ordinarie möte
sista tisdagen/mån. Öppet möte första tisdagen/mån. Antal deltagare 5-16 st. Hyra 75 kr/möte, Svenska
kyrkan. Ekonomi god. Trogen servicekärna; GSR, kassör, mailansvarig.
Karlstad Solbarnen
Två möten i veckan, allt mellan 4-18 deltagare, blandat unga och gamla. Fungerande praktiska möten.
Servicevilja finns, alltid någon som vill öppna möten. Vi växer och stabiliseras. Många nykomlingar. Fler
har stannat efter att vi nu kan erbjuda sponsorskap. Gruppen tillfrisknar och vi försöker vara
lösningsfokuserade. Starka ärliga delningar från hjärtat skapar tillit i gruppen. Att anordna konvent svetsar
oss samman och det finns en enorm villighet att hjälpa till.
Stockholm ACA Lördagsgrupp 10.30-12.00
Ca 20 st går på vårt möte och 0-6 nykomlingar varje möte. Vi för budskapet vidare genom att dela ut
välkomstkuvert och läsa introduktionstexten. Mejlansvarig saknas även om mejladress finns. Behöver hjälp
från SK/SG: efterfrågar instruktioner/mallar för gruppsamvetsmöten där exempelvis ovanstående frågor kan
tas upp.
Stockholm Steg Onsdagar
Gruppen har ungefär 10-25 deltagare per möte.
Vi är i en process av att ta ställning till ett förslag till ny mötesordning.
Göteborgsgruppen
Det går 8-15 personer på nästan varje möte.
Vi för budskapet vidare genom att följa teman, berätta om vår väg in i ACA, läsa steg 1 och följa tradition 3.
Vi läser även välkomsttexten för nykomlingar och har en grupptelefon.
Bilaga 3: Bordlagda frågor (punkt 13)
Frågor som bordlades på senaste Servicekonferensen.
a) Internetbaserade grupper.
Vad gäller för uppstart av ACA grupper via sociala medier? Behövs det riktlinjer för detta? Vad skulle i
så fall krävas för att en sådan grupp kan kalla sig ACA-grupp och finnas med på möteslistan? Finns
behov av internetbaserade grupper?
Diskussion: Så länge man följer traditionerna så är detta ok. Tekniska utvecklingen går framåt och
oavsett om vi vill eller inte så finns det digitala möten. Positivt och ska uppmuntras att folk bryter sin
isolering med sociala medier. Eventuellt lägga till punkt på hemsidan att man kan ha jättemycket nytta av
nätmöten men det är inte ACAs lösning och aldrig kan ersätta kraften och atmosfären i mänskliga möten.
Kanske inte använda sig av ACA som namn, utan vuxna barn eller liknande. Fråga WSO; hur gör de i
andra länder?
Ska vara slutet möte? Forum på ACAs hemsida där allting modereras av forumansvarig; isåfall ligger
ansvar och incitament på den som eventuellt vill ha mötet. Servicegruppen ska formulera en text som
läggs upp på hemsidan, baserad på diskussion på SK. Motion till nästa SK skrivs av SG
b) Riktlinjer kring äskandet av respengar till Servicekonferens och budget kring detta.
På förra Servicekonferensen togs frågan upp om det finns riktlinjer kring hur GSR:s respengar för att
delta i konferensen finansieras, vad gäller? Det sades då att grupperna ersätter sin egen representant
och att billigaste resa gäller, men att det finns möjlighet att äska pengar från Servicegruppen i vissa fall.
Funderingar kretsade kring hur gruppernas ekonomiska situation påverkar representationen på mötet
och den sjunde traditionen att varje ACA - grupp bör vara helt självförsörjande och avböja bidrag
utifrån. Vad tycker grupperna?
Diskussion: Har man inte pengar kan man äska pengar. Grupperna ska själva finansiera i möjligaste mån.

I extraordinära fall kan SK ge bidrag till möten för att skicka GSR. Möten kan även be varandra om hjälp
ekonomiskt. Kan vara i SKs intresse att bidra för att flera medlemmar kommer till SK och vill vara
servicerepresentanter. Kan slå tillbaka på ACA Sverige om vi inte ger bidrag till mötena.
Formulering som vi enas kring: Grupperna ersätter sin egen representant i möjligaste mån, men att det
finns möjlighet att äska pengar från Servicegruppen i vissa fall. Isåfall gäller att man köpt billigaste resa
och boende. [Kommentar från sekreterare: i efterhand hittades gamla protokoll där riktlinjer fanns om
äskande av respengar, tillagt under punkt 9 d.]
c) Ska grupper utan några kontaktuppgifter få finnas med på möteslistan?
Det verkar finnas möten som har upphört att existera. Tyvärr går det inte att få detta konfirmerat då de
också saknar kontaktuppgifter. Vad ska vi göra med dessa? Förslag att införa krav att alla nya möten
måste lämna kontaktuppgifter till den som uppdaterar möteslistan.
Beslut: Ja till krav på att ha kontaktuppgifter (telefonnr eller e-mail); de möten som inte har det tas bort i
årsskiftet. Upplysning på hemsidan om att vi kommer ta bort möten som inte har kontaktuppgifter.
SG skickar ut kontaktfrågan; om de inte svarar tas de bort 1 januari.
Ja till krav på att nystartade grupper ska ha mail eller telefonnummer för att få vara med på möteslistan.
Efter att vi eventuellt tagit bort möten: Lägga till text på förstasidan och möteslistan: ”Har ert möte
tagits bort från möteslistan? Isåfall kan det bero på att ert möte inte har några kontaktuppgifter. Kontakta
internetansvarig”.
SG fick även grönt ljus till att ta bort möten som inte verkar finnas, som tex medlemmar rapporterar om
inte existerar.
d) Vad gör man när problem uppstår i en mötesgrupp?
Förslag: Kontakta info@aca-sverige.org vid frågor om möten. Håll ett gruppinventeringsmöte. Kolla i
servicedelen i röda boken. Fråga närstående sammanslutningar. SG lägger till info på hemsidan.
e) Telefonmöten
Alla får gärna sprida vidare att telefonmötena finns och att man gärna får gå dit.
f) Diskussion kring steggrupper
Diskussion: Vissa upplever att steggrupper kan vara ett problem, om de följer traditioner osv. Fråga
kring hur steggrupper sköts/omhändertas. Diskussion: Om steggruppen är inofficiell så får den sköta sig
själv bäst den kan. Har inget med vanliga möten att göra. Finns i stegboken (tillfrisknande vänner) längst
bak hur man kan jobba med stegen. Samla en sammanfattning om detta till hemsidan? Får vi ta upp detta
på ett ACA-möte i meddelanden? Eventuellt skriva en motion om en förändring. Steggrupper är ett sätt
att göra stegen och är en del av ACA, men är inget ACA-möte. Upp till grupperna hur de eventuellt
sköter steggrupper. Om problem uppstår så får mötet ha diskussion och det går även bra att fråga SG på
info@aca-sverige.org.
g) Inköp via SG; Medaljonger, pris och beställning. Bokinköp: ny meditationsbok Ska vi beställa
hem medaljonger så grupper kan beställa från hemsidan.
Medaljonger kan användas för att markera tid i känslomässig nykterhet. Det finns även medaljonger för
första mötet/nykomlingar.
Beslut att Ekonomi- och litteraturansvarig köper in medaljonger och ser hur återgången blir.
h) Samarbete med ACA i Danmark och övriga norden
Information om nordiska länder har lagts upp på hemsidan. Vi samarbetar med andra 12stegsprogram.
Vi kan även fråga Finland hur de gjort med översättningen.

