Hej!
Här kommer kallelsen till Servicekonferensen i maj!
Diskutera motionen och de övriga frågorna i er grupp. Utse en
representant för att föra fram er grupps tankar och beslut på
Servicekonferensen. Alla medlemmar är välkomna att delta, men
det är bara den av gruppen utsedd att rösta som kan göra det.
På förekommen anledning behöver vi uppdatera möteslistan och
ta bort de möten som inte längre existerar. Vi vill passa på att
uppmuntra grupperna till att ha en kontaktperson (vanligtvis GSR
eller kassör) så att vi i servicegruppen kan kontakta er vid behov.
Det skulle underlätta om grupperna har en e-postadress. Om
gruppen saknar e-postadress går det att skapa en sådan gratis via
t.ex. gmail. Meddela er e-postadress till internetansvarig
(internet@aca-sverige.org) så kommer den att läggas upp på ACA:s
hemsida och då kan blivande medlemmar kontakta er om de har
några frågor.

Med vänlig hälsning
Servicegruppen
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Kallelse till ACA:s

Servicekonferens
17 maj 2014
Grönegatan 11a, Malmö

Välkomna!
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Förslag till dagordning
1. Mötet öppnas
2. De tolv traditionerna läses.
3. Presentationsrunda och 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 CK-möte hösten 2013)

4. Val av ordförande och sekreterare
5. Val av två justerare.
6. Fastställande av dagordningen.
7. Föregående mötesprotokoll läses och godkänns.
8. Nästkommande och framtida riksmöte (Se bilaga 1)
9. Rapporter från uppdragstagare.
Olika tjänare informerar och svarar på frågor om sin verksamhet sedan förra CK-mötet.

a) Verksamhetsrapport
b) Grupprapporter
c) Servicegruppen ger en uppföljning av tilldelade uppdrag från förra mötet mm.
d) Kassören avger ekonomisk rapport
e) Äskande av respengar
10. World Service Organisation, WSO.
a) Information från WSO genom Litteraturansvarig.
b) Skänka pengar till WSO.
11. Tillsättande av poster till Servicegruppen (Se bilaga 1)
12. Bordlagda frågor (Se bilaga 1)
13. Inkomna motioner (Se bilaga 2)
a) Motion om att starta en insamling för att påskynda översättningsarbetet av ACAlitteraturen
14. Övriga frågor. (Se bilaga 1)
a) Ska grupper utan några kontaktuppgifter få finnas med på möteslistan?

15. Mötet avslutas. Vanligtvis med Sinnesrobönen.
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Bilaga 1
Frågor att ta upp på enskilda gruppers praktiska möten inför SK
Riksmöten/Nationella konvent (Punkt 8)
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 ACASverige).

Är er grupp intresserade av att arrangera ett riksmöte/nationellt konvent? Det finns hjälp att få
från grupper med erfarenheter från tidigare riksmöte.
Riksmöte hösten 2014 hålls i Karlstad
Riksmöte våren 2015 hålls i . . . . . . . . . .?
Riksmöte hösten 2015 hålls i . . . . . . . . . .?

Vakanta poster i Servicegruppen (punkt 11)
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:
Servicepost
Telefonansvarig
Litteraturansvarig
Vice Litteraturansvarig
SK-ansvarig
Vice SK-ansvarig
Vice Internetansvarig
Postansvarig
Vice Postansvarig
Vice mailansvarig

Namn
(Markus, Malmö)
(Vakant)
(Vakant)
(Eva-Lotta, Stockholm)
(Vakant)
(Vakant)
(Kristina, Stockholm)
(Vakant)
(Vakant)

T.o.m._
vår 2014
vår 2014
vår 2014
-

E-post_
telefon@aca-sverige.org
litteratur@aca-sverige.org

Tillsatta poster:
Serviceposter
Vice Telefonansvarig
Ekonomiansvarig
Vice Ekonomiansvarig
Internetansvarig
Mailansvarig

Namn
(Jivan, Järna)
(Sten, Uppsala)
(Jörgen, Stockholm)
(Kerstin, Stockholm)
(Angelica, Göteborg)

T.o.m._
höst 2015
vår 2015
höst 2015
höst 2015
vår 2015

E-post:_
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sk@aca-sverige.org

post@aca-sverige.org

ekonomi@aca-sverige.org
internet@aca-sverige.org
info@aca-sverige.org

Bordlagda frågor (punkt 12)
Frågor som bordlagdes på senaste servicekonferensen.
Diskutera gärna dessa på praktiskt möte i din grupp

a) Mötestexter från Danmark
I Danmark har man en text som heter ”personliga lovlige rättigheter” som är en översättning av
texten ”personal bill of rights”. Denna punkt handlar om möjligheten att få fram texten och
översätta den, samt om den passar som del i föreslagna mötestexter att ladda ner från ACA:s
hemsida.
b) 5:e traditions arbete.
Jag vill starta en grupp för arbete med 5:e-traditionsarbete, d.v.s. 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

c) Servicetid i servicegruppen.
I dokumentet ”riktlinjer och inre strukturer för SG” står det att tiden för både vice och ordinarie är två
år, samt att vice ska bli ordinarie sedan. - Kan dessa riktlinjer vara ett hinder för medlemmar att
engagera sig i servicegruppen eller är det bra att ha med dem i åtanke innan man åtar sig ett uppdrag?
Behövs det någon maxtid för att sitta i servicegruppen?

d) 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?
e) Grupprapporter - behövs de?
Det är få rapporter som inkommer till Servicekonferens (f.d. CK-möten) från ACA:s grupper i Sverige.
Rapporter som berättar om hur det går, förändringar mm. Tycker grupperna att det är bra/kul/viktigt
att få veta hur det går för de olika grupperna i landet? Eller är det något som medlemmar uppfattar
som onödig information? Behövs dessa?

f) 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?

Övriga frågor (punkt 14)
Frågor som anmälts till sk@aca-sverige.org innan mötet eller som lagts fram under punkt 6
fastställande av dagordning.
a) 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.
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Bilaga 2
Motion om att starta en insamling för att påskynda översättningsarbetet
av ACA-litteraturen
Bakgrund:
Vi har ännu inte någon litteratur översatt till svenska. En översättningsgrupp har förtjänstfullt jobbat med
översättning av begrepp och någon av pamfletterna under de sista åren. Allt arbete bygger idag på frivilliga
serviceinsatser. Översättningen av stora röda ACA-boken och stegarbetsboken är omfattande. Om arbetet
med översättningen fortskrider i nuvarande tempo kan det komma att ta flera årtionden innan litteraturen
är översatt.
Behovet av översatt litteratur inom ACA är stort och akut, primärt stegarbetsboken. Alla är inte så familjära
med engelskan så språket blir ett hinder i tillfrisknandet både för enskilda och grupperna.
Förslag
Vi föreslår att en insamling startas av servicegruppen, lämpligen med ett eget kontonummer.
Insamlingen får en egen plats på hemsidan där t ex insamlingsmål och saldo redovisas. Starten
annonseras till grupperna. Insamlade medel kan användas på olika sätt för att påskynda
översättningarna, t ex genom att projektanställa någon; låta någon professionell byrå göra en första
översättning eller till korrekturläsning. Det kan göras för alla böcker, en bok eller del av en bok beroende
på hur mycket pengar som kan samlas in.
CK-mötet, servicegruppen eller litteraturgruppens gruppsamvete kan sedan besluta om hur de Insamlade
medel kan användas för att påskynda översättningarna, t ex genom att projektanställa någon; låta någon
professionell byrå göra en första översättning eller till ersättning för korrekturläsning. Det kan göras för
alla böcker, en bok eller del av en bok beroende på hur mycket pengar som kan samlas in.

Vänliga hälsningar
Tisdagsgruppen, Stockholm
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