Protokoll fört på telefonmöte
ACA Sverige Servicegrupp 130310

1. Närvarande: 3 Mötet börjar 20.15 (Joakim, Jeanette och Sten)
2. Sten läste de tolv traditionerna.
3. Joakim valdes till ordförande.
4. Sten valdes till sekreterare.
5. Mötet kommer att hålla på till senast 21.15.
6. Förra mötesprotokollet lästes upp av Joakim och godkändes.
7. Frågor:
- CK
- representant ABC
- struktur i SG
- adresslistan
8. Läget inför CK: Hur går det med förberedelserna?
-

lokal: Jeanette har bokat Midsommargården Telefonvägen 20 i Hägersten från 11.30 till
kl.19.30. Tid altså bokat för ett avslutande ACA-möte efter CK-mötet. CK avslutas 17.00. Fika
kommer att
kunna köpas i kaffet som finns i anslutning till mötet. Vi som kan och vill
träffas 11.30 och ställer iordning lokalen.

-

Kallelse med motioner Jeanette. Skickar till Sten som kopierar och Joakim som lägger upp på
hemsidan.

-

Mötesordning till möte efter CK? Markus? (Joakim tar med extra)

-

Sten tar med utkast/förslag till flyers

-

Ordförande för CK, hjälps vi åt med på plats. Någon från SG rycker in vid behov. Viktigt att det
är någon med CK-erfarenhet.

-

Sekreterare bör också ha CK-erfarenhet. Någon från SG rycker in vid behov.

-

Dator till sekreterare Markus? (Joakim tar med extra)

-

Verksamhetsrapport från SG, Sten har skickat. Speciellt de som inte ska delta i CK bör skicka
en rapport, men även övriga kan underlätta för sekreteraren genom att skicka något i förväg.
Joakim kan samla in så skicka till internetansvarig.

9. Bordlagda frågor: Inget (återstående från tidigare möten tas på CK)
10. Nästa telefonmöte: ej fastställd dag
11. Mötet avslutades med sinnesrobönen.

_________________________
Sekreterare Sten
Vuxet barn och betrodd tjänare
Förkortningar som används i protokollet:
ABC - Annual Business Conference
GSR - Grupprepresentant
WSO - World Service Organisation

CK - Centralkommittén
LK- Litteraturkommittén
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GK- Granskningskommittén
SG - Servicegruppen

