Protokoll fört på telefonmöte
ACA Sverige Servicegrupp 130407
1. Närvarande: 6 (Markus, Kristina, Linda, Joakim, Jeanette och Marie)
Mötet börjar 20.15
2. Markus läste de tolv traditionerna.
3. Markus valdes till ordförande.
4. Joakim valdes till sekreterare.
5. Mötet kommer att hålla på till senast 21.15.
6. Förra mötesprotokollet lästes upp av Markus och Joakim.
7. Frågor:
CK-protokoll
ABC
bokförsäljning
motion om beslut på CK
serviceposter, är de intresserade: Linda + Kerstin
info-flyers från Sten till hemsidan

8. CK-protokoll - på gång, men ej klart. Jeanette jobbar på - fått en del av justeringar.
9. ABC - Markus kan ej, Marie ersätter. Jeanette har också problem. En snabb koll på WSO´s
hemsida visar dock att det redan är fullt så inga nya kan registrera sig. Marie har dock redan
hunnit registrera sig, visserligen som icke-röstande, men vi tror att hon kan ändra det på plats. SG
beslutar att Marie ensam representerar ACA med rösträtt. Jeanette och Joakim är reserver om
Marie får förhinder.
10. Bokförsäljning - en medlem har erbjudit sig att ombesörja bokbeställningar inom Sverige, dvs
beställa hem från USA och hålla ett lager som medlemmar. SG beslutar att medlemmen, Jörgen i
Stockholm, får det förtroendet fram till nästa CK, men i samarbete med kassören. Beställningar
bör gå till kassören som sedan vidarebifodrar dem till Jörgen. På så vis får ACA insyn i
beställningarna och så slipper Jörgen bli ensam på sin post utan kan dela den lite med kassören.
Vi föreslår att Jörgen tillåts beställa hem ett lager med litteratur för att få ner portokostnaden, som
han sedan kan vidarebifodra till intresserade medlemmar i Sverige.
11. Motionen om beslut på CK - alla har inte hunnit läsa motionen så vi bordlägger frågan. Joakim
har lite funderingar kring komplettering som han ska maila ut.
12. Bordlagda frågor:
- serviceposter, är de intresserade: Linda + Kerstin
- info-flyers från Sten till hemsidan
- sätta in Kristina i postansvaret
13. Nästa telefonmöte: sö 130512 kl 20.15
14. Mötet avslutades med sinnesrobönen.

Sekreterare Joakim
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

