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ACA Sverige Servicekonferens 16 maj 2015 Iggesund 
kl 12:30-17:00 

Protokoll 
 

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

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

 

Inledande meditation.  
Vi stillar oss med en tre minuter lång meditation då vi inbjuder vår älskande högre makt att vara med oss 

i dagens beslut 

Mötet öppnas av SK-ansvarig. 

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. 

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 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. 
Susanna, Norrtälje, Christer, Göteborg, Sten, ekonomi, Uppsala, Linda, Lars, NorrköpingSöndag, Maria, 

NorrköpingRiktigtLiv, Anders, Umeå, Klemens, Borlänge, Jeanette, E-tuna, Cecilia, StockholmSöndagNP, 

Monika, KarlstadSolbarnen, Carola, Hudik, Benedict, Sundsvall, Kerstin, Internet + MalmöTorsdag, Viktor, 

ViceInternet + StockholmsStegOnsdag. = 14 röstberättigade. 

Val av ordförande och sekreterare (vanligen SK-ansvarig) för mötet. 
Vi väljer betrodda tjänare att leda mötet och föra protokoll. 

– Ordförande: Viktor 

– Sekreterare: Kerstin 

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: Jeanette, Klemens. 

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). Vi beslutar även när konferensen 

ska ha paus. 

Vi tar paus när vi känner för det. 

Föregående mötesprotokoll läses och godkänns. 
Godkändes utan ändringar. 

Nästkommande och framtida riksmöte  
ACA:s Riksmöten äger rum två gånger om året på olika platser i landet. Då samlas gamla och nya 
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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? Det finns hjälp att få från grupper med 

erfarenheter från tidigare riksmöte. 

Riksmöte hösten 2015 hålls i . . . . . . . . . .? 

Riksmöte våren 2016 hålls i Norrköping? 

Riksmöte hösten 2016 hålls i . . . . . . . . . . ? 

Rapporter från uppdragstagare 
Olika tjänare informerar och svarar på frågor om sin verksamhet sedan förra SK-mötet. 

a. Verksamhetsrapport för SG Se bilaga 1 

b. Uppföljning av tilldelade uppdrag från förra mötet mm 

i. Upp på hemsidan: Vad gör man när problem uppstår i en mötesgrupp?  

Gjort! 

ii. Upp på hemsidan: Vad gäller för uppstart av ACA grupper via sociala medier? 

Gjort! 

iii. Vägledning till hur skriva en motion.  

Gjort! 

iv. Mötesordning för gruppsamvetesmöte. 

Gjort! 

Grupprapporter  

Grupprapporter som inte tidigare är inskickade via mail lämnas in. 

Stockholmsteg: 10-15 per möte, mer fokus på stegen numera. 

Göteborg: Vi har möten tis, tors, sön, 5-20 pers, bra ruljans, vissa stannar kvar, steggrupper ökar, muntligt 

spridande av ACA. 

E-tuna: 5-10 per möte, sprider flyers på olika ställen, samarbete med andra 12-stegsgemenskaper, har talat om 

ACA, traditionerna i fokus.  

StockholmSöndagNP: 10-20 per möte, nykomlingar 0-4/möte, läser stegen i svenska boken, talarmöte 1g/mån, 

men det var få talare så nu har vi en talaransvarig, stadig ekonomi. 

Hudiksvall: frågar om vi kan ordna ACA-litteratur som talböcker. Och om vi kan samla historik kring ACA och ha 

på hemsidan. 

Sundsvall: 5-10 medlemmar per möte sen januari, ekonomi ok. 

Borlänge: Vi har möte 2 g/v, torsdagar 19-20.30 och söndagar 10-11.30. Relativt mycket folk, 5-12 medlemmar. 

Ganska många nykomlingar varav några stannar. En kärna med äldre medlemmar. Gruppen har fått sämre ekonomi 

än tidigare och kommer tyvärr behöva äska pengar för GSR. Fin atmosfär och vi diskuterar hur vi ska få in mer 

sjunde-bidrag. Vi diskuterar även hur vi kan bli ännu bättre på att ta hand om nykomlingar. Håller på att styra upp 

våra praktiska möten, om vi ska ha dem före eller efter ordinarie möte. Vi undrar hur andra grupper gör med sjunde 

om man inte har kontanter med sig. 

ACA Solbarnen, Karlstad: Hur många ungefär går på ert möte? Svar: I snitt cirka 10 personer per möte. Hur 

många nykomlingar går det på ert möte? Svar: Vi tar emot cirka 1-2 per månad i snitt på ett år. Hur för ni 

budskapet vidare? Svar: Jobbar aktivt i stegen, delar om tillfrisknade och lösningen, sponsrar. Svarar ni 

regelbundet på er e-mail? Svar: Ja! Så snart vi kan, oftast inom några timmar- 24 timmar. Behöver ni hjälp med 

något från SG/frågor till SK? Svar: Vi saknar information kring översättningen. Vi vill bland annat veta hur 

arbetet är organiserat, vad har redan är översatts, vilka är med och översätter, vad har vi för tidsplan? 

Alanon-möte parallellt med AA-konvent. Läst upp karaktärsdragen, lockar folk. 

Hur/när roterar man serviceposter i gruppen? Ekonomi: hur lägga sjunde och vidareskicka till SK. 
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Malmö Torsdagsgrupp: Vi har en jämn ström av nykomlingar; drygt hälften av våra möten handlar därför om 

steg 1. Som mest har vi varit drygt 20 personer och vi ligger nog runt 8-12 personer vid varje möte. Detta trots att 

det startats ytterligare ACA-möten på tisdagar. Det känns stabilt och det flyter på. Av nykomlingarna stannar 

åtminstone 1 av fyra och vår uppfattning är att nykomlingarna känner sig välkomna i gruppen. Vi har tryckt upp 

cirka 400 visitkort med SK-godkänd annons om ACA och 200 av dessa har spridits till offentliga inrättningar och 

sociala verksamheter. Vi kan rekommendera detta som ett sätt att informera om ACA och vi tror det bidragit till att 

behövande hittat till ACA. Korten kostade cirka 200 kr. I övrigt är vår ekonomi god och vi har lagt undan pengar 

till resor för grupprepresentanter för framtida resor till ACA:s riksmöten. 

Norrtälje: Hur många ungefär går på ert möte?   2 – 10 personer. Hur många nykomlingar går det på ert möte? 3 

personer på 2 månader. Hur för ni budskapet vidare? Annons i vår lokala tidning, flyers och mun till mun. Svarar ni 

regelbundet på er e-mail? Ja. Behöver ni hjälp med något från SG/frågor till SK?   Nej, inte i dagsläget 

Umeå: Hur många ungefär går på ert möte? I vår (2015) så har det kommit mellan 2 till 12 personer på våra möten 

enligt mötesanteckningarna. Några träffar är tyvärr inte redovisade, och någon sa att hon var säker på att det varit 

15 st på ett möte i vår. Mestadels är det 5-6 personer på onsdagmötena. Hur många nykomlingar går det på ert 

möte? I vår har det kommit 4-5 nya personer till mötena enligt mötesanteckningarna. I november och december 

2014 kom det åtminstone fem nya personer till mötena. Hur för ni budskapet vidare? Tidigare år så har vi satt in 

annonser i Västerbottenskuriren (VK), både i papperstidningen och i nätupplagan, samt affischer på stan och på 

Umeå universitet. Under vintern och våren 2014/2015 har det mest handlat om personliga kontakter samt att några 

av oss nämnt ACA i en kurs som Svenska kyrkan i Umeå satsat på, med namnet Livstrappan, som bygger på Olle 

Carlssons bok "12 steg för hopplösa". Svarar ni regelbundet på er e-mail? Vi försöker så gott det går. Brukar inte 

vara mer än en vecka sen med svaret som vi känner till. Svarsfrekvensen och hastigheten kan dock förbättras en 

del. Behöver ni hjälp med något från SG/frågor till SK? Två stycken kommer att åka ner från Umeå till 

Servicekonferensen och Riksmötet i Iggesund, så vi hoppas få en del ny information när vi kommer dit. Inga 

brinnande frågor just nu som vi inte redan fått svar på. 

Norrköping, Riktigt liv: 8-15 personer per möte, ca 20 nykomlingar per månad räknat med familjeveckor & 

vuxnabarnveckor. Vi för budskapet vidare genom att läsa stegen, karaktärsdragen, traditionerna etc. På mötena. 

Genom att dela om lösningen. Vet ej ang. mailen. Vi tycker att vi är en välfungerande grupp & har för tillfället 

inget behov av hjälp. 

Uppsala, Älska barnet: 5-15 mötesdeltagare per möte och vi har nykomlingar. Vi har koll på e-mailen. 

Mötestexter checklista, tradition, Tony A:s steg, löfte, daglig meditation. Hyra 75:/v (1 möte/v). Vi har kassör och 

e-post-serviceposter tillsatta. 

Örebro: Vi har möten 2 ggr i veckan (tis+lör) från och med maj 2015. Vi brukar läsa de 12 stegen och de 12 

traditionerna på varje möte. Gruppern består av några gamlingar som funnits sen 5-10 år tillbaka, samt nukomlingar 

senaste 2 åren och fler nya som kommer och går. Några av gamlingarna har/haft sponsor samt gjort stegarbetet fullt 

ut. En del är också sponsorer. Många i vår grupp har upprättat värdefulla vänskapsband och jag upplever att 

människor törs vara ärliga om sina erfarenheter. Vi har sedan en tid tillbaka börjat läsa hela stegen på möten för att 

komma framåt i tillfrisknandet.  

Uppsala: 5 möten/per vecka varav 2 st. är Stora Röda Boken-möten. Då läser vi en kvart ur boken och hjälps åt att 

översätta. Sen delar vi utifrån texten. C:a 4-20 per möte. Ekonomin går runt, 100:- per möte. Vi svarar regelbundet 

på mail. C:a 1 nykomling/v. Vi läser steg, traditioner, checklistan & ACA:s meditiationsbok på alla möten. 

Steggrupper och enskilt stegarbete med varandra. Nykomlingar uppmuntras följa med och öppna mötet. Vi har 

telefonlista på bordet där medlemmar skrivit upp nummer och det är fritt att ta nummer. Praktiskt möte 1:a 

torsdagen/mån på ordinarie tid. 

 

Frågor från Hudik: talböcker: vissa finns på amazon.org. 

Historik kring aca sverige på hemsidan - Vem ska göra det och hur? Jeanette: SG försökte samla in information 

förut. Finns en gammal SK-ansvarig från 86, 88, sammanställa inför sg om sammanställandet. Den här frågan har 

kommit upp tidigare men då fanns inte så mycket servicevillighet att genomföra uppgiften. Det finns fysiska 

protokoll så långt som till mars -96 från Mora. Vad skulle denna historik handla om? Kort bakgrund på hemsidan 

OCH en längre historia för de intresserad. Lägga upp förfrågan på hemsidan om någon vill göra det? Vi behöver 
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isåfall en ansvarig som roddar i det. Ingen anmäler sig frivillig i nuläget. Om intresse finns/skapas kan man skriva 

en motion om det för att samla grupperna kring om det är intressant att göra det, eller inte. Inga beslut togs i frågan. 

Frågor från Karlstad: Hur/när roterar man serviceposter i gruppen? Ekonomi: hur lägga sjunde och vidareskicka till 

SK. 

Vi hittade svar på detta i Stora Röda boken.  

 

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. 

 

Borlänge äskar: 750:- för boende och resande. Godkännes 

 

World Service Organisation, WSO. 
c. Information från WSO genom Översättningsansvarig. 

Ingen översättningsansvarig närvarande men: 

Internetansvarig informerar om att det finns mycket information i form av pamfletter på 

hemsidan. Finns även en annan hemsida där de kan laddas ner: 

http://acasouthflorida.com/literature/aca-approved-literature.aspx 

EU-möte kommer att hållas Helsingfors: Förslag om att ACA betalar för att hela SG ska åka för 

att representera Sverige och samla in information om översättningsarbete, eftersom att Finland 

redan översatt Röda boken. Beslut om att skicka 2 representanter för ACA Sverige för max 

6000:-. De ska då rapporterar tillbaka till ACA Sverige på nästa SK-möte. 

d. Skänka pengar till WSO. 

10% av överskottet skickas efter att riksmötet är betalat. 

e. Skicka delegat till ABC för WSO (endast aktuell vid höstens SK-möten). 

 

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. 
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Tillsatta poster: 

Servicepost Namn T.o.m. 

Ekonomi- och litteraturansvarig Jörgen, Stockholm vår 2017 

Vice Ekonomi- och 

litteraturansvarig 

 höst 2015 

Internetansvarig  Kerstin, Malmö höst 2015 

Vice Internetansvarig Viktor, Stockholm vår 2016 

Mailansvarig Susanna, Norrtälje vår 2017 

Vice Mailansvarig Anders, Umeå vår 2017 

Telefonansvarig Tor, Malmö vår 2016 

             Vice Telefonansvarig Anna O, E-tuna vår 2017 

Översättningsansvarig Susanne, Karlstad  vår 2017 

Vice Översättningsansvarig Sara, David, 

Stockholm 

vår 2017 

 

Inkomna motioner Se bilaga  
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. 
f. Krav på E-postadress 

Bifalles! 

g. Texter i mötesordningen 

Avslås med motiveringen att den andra delen i förslaget (att det ska vara ett krav att på alla 

ACA-möten läsa Problemet) strider mot 4:e traditionen, att alla grupper är självstyrande. Mötet 

ställde sig dock positivt till att ha med läsning av Problemet i mötesordningen så det uppmuntras 

att skriva en ny motion med den ändringen. 

Övriga frågor  
Detta är frågor som inte nödvändigtvis behöver fattas beslut om, eller som påverkar ACA som helhet. 

 

1. Översättningsgruppen: Förslag att frikoppla översättningsgruppen från SG bland annat eftersom att det 

är problematiskt med servicerotationen i SG och arbetet blir haltat då problem uppstår i SG. Diskussion: 

Gruppen skulle då vara ansvarig inför SK, inte SG. Fråga Danmark och Finland hur de löste 

översättningen. Formell motion skrivs till hösten förmodligen. Det står i kontraktet att endast ACA-

medlemmar får vara med i översättningsgruppen. 

 

2. Ska vi ha övriga frågor? (Vi behövde dem på det här mötet). Isåfall anmäler vi dem i början. Eventuellt 

skriva motion om att införa övriga frågor igen.  
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Mötet avslutas. Vanligtvis med Sinnesrobönen 

Bilaga 1 

Verksamhetsrapporter från SG Våren 2015 

 

Telefonansvarig - Tor 

Det ringer kanske en gång i veckan numera, jämfört med senaste perioden då det kunde ringa 2-4 ggr/vecka. 

Oftast rör frågeställningarna var man kan finna möten och vad som menas med öppna respektive slutna möten. Ofta 

förstår man inte riktigt informationen på hemsidan då det t.ex kan stå uppgifter om vilka dagar det är möten och 

sedan praktiskt öppet möte siste söndagen i månaden. Det hade varit bra om det vid varje enskilt möte även anges 

om det är öppet eller slutet möte.  

Det har även ringt personer som berättat att de tagit sig till ett möte men fått vända i dörren då det det varit slutet. 

Jag är personligen mycket tveksam till om detta är förenligt med ACA´s traditioner. Ingen som tagit sig till ett möte 

ska behöva drabbas av utanförskap, oavsett tema eller om det är öppet eller slutet. 

Det har även hört av sig personer som velat komma i kontakt med människor som går på ACA för intervjuer till 

examensarbete på socialhögskolan, en japansk frilansjournalist samt en person som ville skriva en bok. De 

studerande deltog vid ett öppet möte efter enhälligt godkännande av gruppen och de gruppdeltagare som önskade 

delta i intervju fick sedan själva ta kontakt med de studerande. Den japanska journalisten hänvisades till info-

ansvarig i SG och bokförfattaren hade ingen klar idé om vad och varför och ombads därför att återkomma. 

Servicearbetet som telefonansvarig i ACA håller mig i kontakt med programmet och människorna som deltar i det. 

Det har hjälpt mig även då det känts riktigt svajigt. När det varit som värst har jag tillåtits time-out och ändå känt 

mig välkommen tillbaka. Det är genuint berikande och tillfredsställande att få delta i den positiva anda som lever i 

servicegruppen. 

 

Internetansvarig - Kerstin 

Sen förra konventet och strax innan var det 4 ändringar per vecka, och den höga arbetsbelastningen gjorde att jag 

och vice delade på andra uppgifter, så som uppdateringar av hemsidan. I flera månader har det nu varit ganska få 

ändringar per vecka, vilket gjorde uppdraget mer hanterbart. Viktor har gjort en omfattande uppdatering på 

hemsidan och vi har hjälpts åt för att finslipa den. Största förändringen är att mötesändringen numera endast 

behöver göras på hemsidan och att vi har fått en karta med alla möten på i landet, samt en automatiskt genererad 

pdf-fil med möteslistan. 

Vi beslutade på SG att ta bort sponsor sökes-funktionen eftersom den gav intrycket att SG skulle producera en 

sponsor vilket inte var tanken. Vi tror att det är bättre om medlemmarna själv söker sponsorer för att inte SG ska ta 

den rollen. Vi hade dessutom endast en som kunde sponsra och svaret till de sökande var ändå bara en uppmaning 

att de måste söka sponsorer på möten eller starta sig en steggrupp, att sprida ut det i gemenskapen och besöka andra 

möten i landet. 

Vi har haft en del problem med vårt Webhotell, Crystone och överväger att byta Webhotell till nästa år då 

kontraktet löper ut. 

Jag har nu c:a ett halvår kvar på min post och tycker att arbetet rullar på bra, men det är bra att vara två som det ser 

ut i nuläget. 
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Vice Internetansvarig - Viktor 

Vi har under denna period lanserat den nya hemsidan! Den har uppdaterats för att vara mer responsiv och färgerna 

matchar nu den Röda boken :) 

Vi har även gjort förbättringar av möteslistan. En interaktiv karta med alla Sveriges möten har lagts till. Möteslistan 

i pdf genereras nu automatiskt utifrån den senaste mötesinformationen och detta innebär mindre risk för fel och 

mindre arbete för Internetansvarig. 

Översättningsansvarig - Markus 

Kära Aca-vänner, 

jag vill tacka för förtroendet och möjligheten att få vara med i servicegruppen i 4 år, först som vice telefonansvarig 

sen som ordinarie och senare som vice översättningsansvarig och ordinarie. Lämnar nu över så att fler kan få den 

möjligheten jag fått att tillfriskna i service och för att få den ruljans som jag tror främjar servicearbetet. 

Vi är nu i full gång med att styra upp arbetsprocessen samt granskning av tidigare översatt material. Vi har en dryg 

handfull wso-godkända texter som vi fått tillbaka och som ligger för nedladdning på vår hemsida.   

Det känns också bra och tryggt att veta att David och Sara, som bägge har mycket erfarenhet av översättning, är 

pigga på att ta över på posterna som ordinarie och vice översättningsansvariga! Det kommer bli kanonbra! 

Det känns som att vi har en stabil och ambitiös översättnignsgrupp och det är också min tro att det skall till en Aca-

godkänd översättningsgrupp med mandat att driva översättningsarbetet mot wso för att detta arbete ska ros i hamn 

inom en överskådlig framtid. Detta för att minska pressen på en person samt sårbarheten att vara beroende av en 

person dvs översättnignsansvarig. Detta behövs också för att undvika att det inte blir glapp i översättningsarbetet då 

det tar mycket tid att starta om denna typen av processer. Kanske kan vi till höstens servicekonferens få in en 

motion om detta? 

Hoppas att kunna inspirera eventuella personer på servicekonferensen som är nyfikna på eventuella serviceposter 

genom att säga att jag tillfrisknat och lärt mig mycket om ansvar som jag kan och använder i mitt dagliga liv och 

som gör att jag kan leva som den hela människan jag och vi alla  förtjänar att vara! 

Tack, tack, tack! (: 

 

Vice Översättningsansvarig - Tiina 

Det har tillkommit nya medlemmar till översättningsgruppen under hösten 2014 samt våren 2015. Dessa är Jeanette 

(deltagit tidigare), David, Sara, Angelica, Louise, Lena, Léoni, Hilde och Emil. 

Under våren har några av dem haft telefonmöten och kartläggning av översatt material pågår. 

En del har förklarat sig villiga att översätta texter. 

Dessutom planeras en struktur för arbetets gång, så den kan följas även då medlemmar slutar och nya tillkommer. 

Viktor (vice internetansvarig) har också deltagit vid några tillfällen. 

Nu har vi godkända översättningar av Steg , Traditioner, Löften och Lösning och dessa är publicerade på hemsidan 

12 maj 2015/ Tiina vice översättningsansvarig 
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Ekonomi- och Litteraturansvarig - Sten 

Avser perioden 140920 – 150430     Saldo: 140920 :  46.407,24 

                                                          Saldo : 150430 :  49.454,24 

Utgifter                                                                                                  Intäkter                                                                                                                                                          

                                                                                  7:traditionen från ACA grupperna 

                                                                                   i Sverige 

                                                                                  10 grupper har tillsammans 

                                                                                   bidragit med                                 25.449:- 

Kostnad för SG-SK i                                                                                                 

Karlstad                      :  1260:- 

 

Servicetelefonen         :   700 :-                                  Tillgångar i form av litteratur       34.240:- 

                                                                                  Tillgångar kuvert                            1.600:- 

7:e trad. Bidrag till                                                     Välkomstbrickor                            1.500:- 

WSO    10%                :  4840:- 

 

Domänkostnad 

Hemsidan                     :   900:- 

 

Kontoavgift 

Nordea                          :  450:- 

 

Inköp litteratur 

Från WSO    

Inkl. frakt och tull         : 76.167:- 

 

Inköp kuvert för 

Bokförsändelser            : 5.905:- 

 

SUMMA                       : 90.222:-                            SUMMA                                    : 62789:- 

 

Sten och Jörgen har samarbetat med litteraturdistributionen. 

Både givande och roligt att göra service tillsammans. Vi har under perioden skickat iväg 

313 böcker till vuxna barn i Sverige. 

Jörgen har blivit pappa och är nu pappaledig från sin servicepost som vice ekonomiansvarig 

fram till Aug. Då han blir ordinarie. 

Har dock hjälp till med beställningen från WSO. 

Sten avgår som ord. Ekonomiansvarig vid vårens SK i Iggesund. 

Om SK finner det möjligt kan jag stanna kvar och sköta bokdistributionen och övrig ekonomi 

tills Jörgen kommer tillbaka. 

Tror jag fått med det mesta. Har jag missat nått, så påminn mig gärna 

Tacksam att fått göra service för ACA i Sverige, hjälpt mig i tillfrisknandet. 

Tack till servicegruppen för stöd och uppmuntran. 
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Motion A - Krav på E-postadress 

Bakgrund: 

Vi i SG tror att kommunikation via e-mail är ett smidigare sätt att nå ut till grupperna. Vi 

hoppas även att helt gå ifrån pappersutskicken i framtiden och att införandet av e-

mailadresser för alla grupper är ett steg i rätt riktning i det digitala samhället. Vi vill även 

att ACA-grupperna ska bli mer engagerade i service och önskar att grupperna har en e-

mail för att medlemmar och nykomlingar ska kunna ställa frågor direkt till dem istället för 

till SG. 

Syfte: 

•    Att underlätta kommunikation mellan SG och grupperna. SG skickar regelbundet ut 

information som annars inte kommer gruppen till del. 

•    Att SG lättare ska kunna få tag på en kontaktperson i gruppen när tvivel uppstår om 

gruppen existerar. 

•    Att medlemmar och nykomlingar ska kunna ställa frågor direkt till grupperna. 

Förslag: 

Vi föreslår att ACA-grupperna ska ha en e-mailadress för att få vara med på ACA:s 

officiella möteslista. Detta införs 31 augusti 2015 

Servicegruppen 2015-01-31 
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Motion B - Texter i mötesordningen 

Bakgrund: 

Det står i texten om 4:e traditionen i Röda boken: 

”While groups are autonomous, it is a standard for ACA groups to use The Laundry list 

(Problem), The Solution, The Twelve Steps and Twelve Traditions as the foundation of 

their traditional meeting format. The use of these standard readings, and nonaffiliation 

with outside entities, are required for a group to be considered an ACA group. ” 

Översatt: 

”Fastän grupper är självstyrande är det fastställt som norm att ACA–grupper använder 

Checklistan (Problemet), Lösningen, De Tolv Stegen och de Tolv Traditionerna som 

grund för deras traditionella mötesordning. Användandet av dessa grundtexter, och att inte 

ha anknytning till andra utomstående verksamheter, krävs för att en grupp ska bli ansedd 

som (alt. betraktad som/ ansedd vara) en ACA-grupp.” 

En ACA-medlem ska inte behöva be om att få höra dessa texter på möten, eftersom de är 

mycket viktiga, och speciellt viktiga för de som är nya i programmet. 

Förslag: 

Att Problem och Lösning, Steg och Traditioner ska stå med i mötesordningen på ACA:s 

hemsida och även i Sverige bli ansedda som programmets grundtexter som ska läsas på 

alla möten. 

Syfte:  

Att uppnå snabbare tillfrisknande. I Problemet kan vi mäta var vi befinner oss och i 

Lösningen blir vi påminda om många viktiga bitar i tillfrisknandeprocessen. 

Det är också viktigt att följa det som rekommenderas från WSO. 


