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Förkortningar: 

CK – Centralkommittén  

CK-gruppen – den grupp som gör service inför CK-mötet 

Gsr – Gruppservicerepresentant 

SK – Servicekontoret 

LK – Litteraturkommittén 

WSO – World Service Organisation 

 

Protokoll fört vid CK-mötet den 10 maj 2002 i Helsingborg 
 

Närvarande: xxxxx –SK, xxxxx – avgående Internetansvarig, xxxxx – Gsr Sandviken och Gävle 

tisdag, xxxxx – Gsr Gävle söndag och onsdag, xxxxx – Malmö, xxxxx – Malmö, xxxxx – 

Stockholm, xxxxx – Gsr Helsingborg, xxxxx – Stockholm, xxxxx – SK, xxxxx – Stockholm, 

xxxxx – Gsr Härnösand, xxxxx – Gsr Stockholm måndag, xxxxx – Stockholm lördag, xxxxx – 

Helsingborg, xxxxx Gsr Katrineholm, xxxxx – Helsingborg, xxxxx – CK-gruppen. 

 

1. Mötet öppnades av xxxxx – CK-gruppen. 

2. De tolv traditionerna lästes 

3. xxxxx , Malmö, valdes till ordförande och xxxxx , CK-gruppen, till sekreterare 

4. Val av två justerare, xxxxx och xxxxx , båda från Stockholm 

5. Dagordningen godkändes och övriga frågor 

a. Steg 6 i den engelska förlagan stämmer inte överens med den svenska 

översättningen 

b. Firmateckning 

c. Organisationsnummer och postgiro 

d. Brev från WSO 

e. Reviderad mötesordning 

f. Rekommendationer till mötesledaren 

g. Gula foldern 

6. Kort presentationsrunda av de närvarande 



7. Hur fattas beslut på detta möte?  
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Beslutet från CK-mötet Stockholm hösten 2001 lästes upp. Gruppen ansåg att beslut bör 

fattas enligt den principen. D v s beslut fattas enligt consensus för alla närvarande. D v s 

om inte enighet kan uppnås så bordläggs frågan. Alla närvarnade representerade inte en 

grupp. Mötet beslöt att alla närvarandes åsikter är lika värda. Dock viktigt att klargöra om 

man talade för en grupp eller uttryckte sin personliga åsikt. 

8. Föregående protokoll lästes och godkändes. 

 

Kvarvarande frågor från föregående protokoll att besvaras av grupperna. 

 

9.  

A. Vill din grupp arrangera nästa riksmöte? 

Härnösandsgruppen vill arrangera nästa riksmöte, preliminärt datum är 25-27 oktober, 

2002. Mötet beslutade även att göra denna punkt till en permanent punkt att tas upp tidigt 

på dagordningen. Den grupp som vill arrangera bör ha ett preliminärt datum med sig till 

CK-mötet. Om fler grupper vill arrangera riksmöte har CK den ytterst angenäma 

uppgiften att välja riksmötesort. 

B. CK-gruppens utvärdering, kan förslaget godtas? 

Förslaget godtogs, därmed tillkom 2 nya poster inom SK, se punkt 10 A 

C. Servicekontoret behöver nya servicevilliga, se punkt 10 A för tillsättningarna. 

D. När ska CK-protokollet vara grupperna tillhanda? 

Protokollet bör vara grupperna tillhanda senast 2 månader efter CK-mötet. Detta beslut 

skall tilläggas till ”Riktlinjer och inre struktur för SK” 

E. Ska ACoA skicka en representant till världskonventen? 

Mötet beslutade att en representant bör skickas men innan detta kan ske bör ett flertal 

frågetecken rätas ut. Vem ska åka, någon inom SK eller någon som väljs på CK; hur 

mycket ska personen få i ersättning, hela eller del av resekostnaden; ska det ställas krav 

på goda kunskaper i engelska; hur ofta är WSO konventen? 

xxxxx på SK kommer ta fram informationsunderlag för grupperna kring själva konventen, 

men grupperna bör diskutera ovanstående frågor till nästa CK-möte. 



F. Kan ACoA låna sitt namn till grupper som startar möten på Internet? 

Stor oenighet rådde i frågan så därför beslöt CK-mötet att ACoA INTE kan låna ut sitt 

namn till grupper på Internet. CK-mötet rekommenderar däremot de som vill ha möten att 

starta vanliga sådana på sin ort. Information hur detta går till finns på ACoAs hemsida 

(www.acoa-sverige.org). 
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Söndagsgruppen i Gävle lägger fram ett förslag angående datum för CK- och riksmöten. 

CK-mötet kunde inte enas kring förslaget från Gävles Söndagsgrupp. Däremot gjordes 

punkt 9A i dagordningen till CK-mötet till en fast punkt på framtida dagordningar. 

H. Helsingborgsgruppen önskar andra gruppers erfarenhet av nyckelhantering. 

Frågan förtydligades på mötet: har andra grupper erfarenhet av att personer tar nycklar till 

möteslokalen och inte lämnar tillbaka dessa, d v s hur bemöter vi bristande ansvar? 

Mötet föreslog att personen skall konfronteras med att denne kan bli ersättningsskyldig 

om låsen till lokalen behöver bytas om inte nycklarna lämnas tillbaka. Om hänglås kan 

detta lätt bytas, om dörrlås bör uthyraren kontaktas om konfrontation inte hjälper. Det är 

viktigt att gruppen har förtroende för nyckeltagare innan denne tar nyckeln. Om inget 

annan hjälper kan personen polisanmälas. Här diskuterades anonymiteten och mötet kom 

fram till att denna inte behöver beaktas eftersom det inte rör sig om själva mötet, bara om 

att hyra en lokal. 

I. Kan CK-mötets protokoll läggas ut på Internet? 

Mötet beslutade att protokollet kan läggas ut på Internet. För att beakta anonymiteten 

kommer alla närvarande och andra vars namn finns med i protokollet att tillfrågas om de 

vill ha med sitt namn på Internetprotokollet. En ny fråga väcktes: 

Kan Internetprotokollet ersätta pappersprotokollet, med det förbehållet att ett 

pappersprotokoll kan rekvireras från SK. 

 

Frågor av informativ natur som besvaras av CK-mötet. 

 

Omprioritering av kvarvarande frågor gjorde att punkt 14 flyttades fram. 

 

14.A. 6e steget i den engelska förlagan och den svenska översättningen stämmer dåligt överens. 



Mötet beslutade att överlämna frågan till LK som ska ta fram beslutsunderlag till nästa 

CK. 

B. Måndagsgruppen i Stockholm har problem med att öppna postgirokonto då 

organisationsnummer behövs, hur har andra grupper gjort? 

Öppna konton i annan bank eller alternativa organisationer som har bankverksamhet, alt. 

ge skattemyndigheten de uppgifter som behövs för att få ett organisationsnummer. 

Gången är således: ansöka organisationsnummer från skattemyndigheten, och när man fått 

det, ansöka om konto från postgirot. 
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Firmateckning. Mötet beslutade att byta firmatecknare för ACoAs postgirokonto 100 85 87-2 

från xxxxx , Malmö och xxxxx , Sandviken till xxxxx i Järna och xxxxx i Stockholm, d v 

s Postansvarig och ekonomiansvarig inom SK. 

D. Vi har fått brev från WSO i och med vårt bidrag på 4000 kronor. I brevet finns ett antal 

frågor som WSO vill ha besvarade. Mötet gav xxxxx och xxxxx inom SK förtroendet att 

besvara frågorna. 

E. Mötesordningen för ACoA-möten har reviderats av några stockholmsgrupper. Kan denna 

godkännas som mötesordning i framtida utskick till nya grupper i startpaketet? Den nya 

mötesordningen kommer bifogas nästa dagordning för grupperna att granska. 

F. Besvaras i punkt 13 

G. Gula foldern har reviderats och kan rekvireras från SK, den kommer även läggas ut på 

internet så den kan laddas hem. 

10.A Tillsättande av poster inom SK 

  De flesta poster är på 2 år men eftersom xxxxx har dubbla poster gäller hennes 

telefonansvar bara till höstens CK-möte.  

  De poster som tillsattes detta CK-möte var: 

  Postansvarig xxxxx , Stockholm, tar över efter xxxxx Sollefteå 

 Vice Postansvarig xxxxx , Stockholm. Nytillsatt. 

  Telefonansvarig xxxxx , Stockholm. Hon hade tidigare denna post men blev även  

   postansvarig då xxxxx avgick. 

 Vice Telefonansvarig xxxxx , Stockholm. Nytillsatt 

  Kassör xxxxx , Stockholm 



 Vice Kassör Vakant 

  Internetansvarig xxxxx , Stockholm. Efterträder xxxxx  

 Vice Internetansvarig Vakant 

  Mailansvarig xxxxx , Malmö. Byter servicepost från telefonansv. till mailansv. 

 Vice Mailansvarig Vakant 

   CK-ansvarig xxxxx , Helsingborg och xxxxx , Stockholm blev tilldelad dessa  

 Vice CK-ansvarig  poster, de kommer själva avgöra vem som ska vara ordinarie resp. 

vice.  

  

De som avgick från sina poster; xxxxx , Sandviken och xxxxx , Malmö, avtackades. 
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11.  Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport från SK. Se bilaga. 

  Mötet beslutade att LK ska få en egen mailadress, denna annonseras senare på 

hemsidan. Kostnaden för denna nya adress är 95kr/år. Som framgår av den ekonomiska 

rapporten har ett uttag gjorts 16/4-2002, det är dock okänt vem som gjort detta uttag. 

Ekonomiansvariga xxxxx undersöker saken. 

12. Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport för CK-gruppen. Se bilaga. 

I och med detta CK-möte avgår CK-gruppen enligt förslaget antaget under punkt 9B. CK-

gruppen tackar för förmånen att få göra service och för förtroendet. 

13. Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport för LK. Se bilaga från SK. 

Litteraturkommittén översätter för närvarande pamfletter, bl.a rekommendationer till dem 

som leder vanliga möten resp. praktiska möten. 

 

Punkten 10C kommer fortsättningsvis vara en del av SK verksamhetsberättelse.  Punkten 10D 

gick in i punkt 13, vilket gjorde att punkterna 10 B,E,F och G från dagordningen är kvarvarande 

frågor till nästa CK-möte. 

 

15.  Vilken grupp vill arrangera nästa riksmöte? Denna fråga besvarades redan i punkt 9A 

16. Mötet avslutades med sinnesrobönen i vi-form. 



 

Sekreterare      

 

____________________________ 

 

Justerare    Justerare 

 

____________________________  ______________________________ 

 

 

 

Bilagor 

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport från SK 

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport från CK-gruppen 

Förslag till riktlinjer och inre struktur för servicekontoret, nybearbetad. 

Grupprapporter 


