
Protokoll fört på telefonmöte 
ACA Sverige Servicegrupp 131014 

 
1. Närvarande: Angelica, Jeanette, Joakim, Kerstin, Kristina, Markus, Sten 

2. Sten läste de tolv traditionerna. 

3. Markus valdes till ordförande. 

4. Sten valdes till sekreterare. 

5. Mötet kommer att hålla på till senast 21.15. 

6. Förra mötesprotokollet lästes upp av Markus och godkändes. 

 

7. Bordlagda frågor från förra protokollet: 

Yahoo-gruppfrågan 

Frågor från Malmögrupperna om infoarbete och mailadresser till ACA-grupperna i Sverige. 

Varning från WSO om att möteslistan används på ett felaktigt sätt 

Diskussion om ACA:s hemsida skall vara ett forum för info från andra 12 stegsgemenskaper eller 

organisationer. 

 

8. Övriga frågor: 

Mailhanteringen 

Längden på skypemötena 

CK+ ev. Riksmöte 

Info. Förklarande text i möteslistan, oklarheter vilka dagar det är möten 

 

9. Beslut/diskussion: 

Mailhantering- Internetansvarig kan göra ändringar/justeringar i SG´s gmail-boxar utan att ”be om lov” 

vid behov. SG tycker det är OK. 
 

Längden på skypemötena. – Önskemål om att utöka telefonmötestiden pga. att vi inte hinner avhandla 

alla frågeställningar på en timme. SG beslutar att fortsätta som förut, med entimmesmöte, men vid 

akut behov förlänga.   
 

CK-möte i höst. Troligtvis i Uppsala 30/11-13 kl.12-17, avvaktar klartecken från hyresvärd under 

veckan. Sten meddelar SG när klartecken kommer. 
 

Oklarheter/tolkningssvårigheter av info i möteslistan. Kerstin kollar detta och korrigerar. 
 

Varning från WSO att den internationella möteslistan används på ett otillbörligt sätt: vi får ha koll på 

våra inkommande mail. 
 

.-Diskussion kring vad som krävs för att kunna kalla sig ACA-grupp och därmed få stå med i 

möteslistan. Joakim har eller har haft kontakt med gruppen. Vi bör kolla med WSO hur de förhåller sig 

till internetbaserade grupper, eller så räcker den info. vi kan hämta i vår ”Röda Handbok”. 

 

10. Bordlagda frågor till nästa SG-möte: 

Frågor från Malmö-grupperna ang. info.arbete 

Fråga om ACA:s hemsida skall vara ett forum för andra 12-stegsgemenskaper och organisationer. 

Yahoo-gruppen 

 

11. Nästa telefonmöte: måndag 131111 kl. 20.15 

 

12. Mötet avslutades med sinnesrobönen. 

 

Sekreterare Sten 

Vuxet barn och betrodd tjänare 


