Protokoll fört på ACA Sverige Servicegrupp 130120
1. Närvarande:
Markus, Joakim, Sten
Vi blev bara 3 och pga problem med uppkopplingen valde vi därför att hålla mötet på
telefonkonferensen istället för på Skype. Vi väntade dock till ca 20.25 innan vi bytte för att se om
någon anlände sent.
Antal närvarande: 3
2. Markus läste de tolv traditionerna.
3. Markus valdes till ordförande.
4. Joakim valdes till sekreterare.
5. Mötet kommer att hålla på till 21.15.
6. Förra mötesprotokoll lästes upp av Markus och godkändes.
7. Frågor:
praktiskt inför CK
förslag till motion om SG
förslag till motion om litteraturkommitté
läget med nya hemsidan

representant ABC
struktur i sg
adresslistan

8. Anna meddelar via Sten att hon inte kan vara med i SG mer och lämnar sin servicepost.
9. praktiskt inför CK: motioner ska vara inne före 31/1 och då har vi egentligen bokat CK för tidigt,
men vi väljer att inte flytta CK utan lägger ut info och motioner på hemsidan så snart vi kan efter
31/1 så grupperna hinner ta motionerna på sina praktiska möten. Info och motioner läggs upp på
hemsidan och skickas ej ut. Ingen har tid eller möjlighet att ordna med kallelse och dagordning
utan vi lägger upp info på hemsidan så gott vi hinner, med prio på tid, plats och motioner, så får vi
diskutera vidare på CK hur ACA vill ordna med sin service.
10. maillista till grupperna ordnas av Markus så vi kan skicka ut och berätta att info om CK finns på
hemsidan.
11. förslag till motion om SG stöds av SG och skickas ut som motion från SG.
12. förslag till motion om litteraturkommitté: SG är delade och stödjer ej att motionen lämnas från oss
då vi inte hunnit sätta oss in i den tillräckligt (den kom samma dag), men föreslår att den skickas in
från enskild med förklaring kring vad som menas med att ”sitta kvar tills arbetet avslutas”. Det kan
tolkas som en avvikelse från rotationsprincipen som är central inom 12-stegsservice.
13. Vi bordlägger följande frågor:
läget med nya hemsidan
representant ABC
struktur i sg
adresslistan
14. Nästa telefonmöte hålls söndagen den 10/2 klockan 20.15.
15. Mötet avslutades 21.40 med sinnesrobönen.

_________________________
Sekreterare Joakim / Vuxet barn och betrodd tjänare
Förkortningar som används i protokollet:
ABC - Annual Business Conference / CK - Centralkommittén / WSO - World Service Organisation
GSR - Grupprepresentant / SG - Servicegruppen
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