Protokoll fört på telefonmöte
ACA Sverige Servicegrupp 130512
1. Närvarande:
Joakim, Jeanette, Sten och Marie
Antal närvarande: 4
2. Jeanette läste de tolv traditionerna.
3. Joakim valdes till ordförande.
4. Jeanette valdes till sekreterare.
5. Mötet kommer att hålla på till senast 21.15.
6. Förra mötesprotokoll lästes upp av Markus och godkändes.
7. Frågor att ta upp under mötet:
Överstrukna frågor är klara medan övriga bordläggs.
Bordlagda från förra mötet
- Linda och Kerstins intresse av serviceposter eftersom de är invalda utan post
- Flyers från Sten
- Kristina behöver bli insatt i postansvarigposten.
Nya frågor
- Ekonomi och protokoll från Sten
- ABC
- Rapport från litteraturansvarig
- Fråga om servicegruppen ska följa koncepten istället för traditionerna
- Arbetsmöte
- Tisdagsgruppen i Stockholm har ett postgirokonto kopplat till vårt organisationsnummer
- Litteraturinformation på hemsidan
8. Sten berättar om ekonomiska läget. Han behöver ett nytt justerat protokoll för att få kontot att
fungera. Banken behöver ett nyare protokoll med tillhörande stadgar för att få igång kontot, och
därför behöver vi justera en del i det protokollet som skickades in från förra CK. Förutom det heter
vi fortfarande ACoA eftersom vi inte anmält till skatteverket vår namnändring. Sten anmäler detta
samtidigt som vi skickar ett reviderat protokoll för banken att godkänna.
9. Sten frågar Linda om hennes intresse om att ingå i gruppen och att ta en post, lediga poster är:
vice postansvarig, vice ekonomi och vice telefonansvarig. Joakim har pratat med Kerstin som
gärna tar vice internet från höstens CK.
10. Infoflyers från Sten till hemsidan. Sten har skickat förslag som kan läggas upp på hemsidan för
feedback. Feedback skickas till info@aca-sverige.org löpande som samlar ihop det till höstens CK
där vi arbetar vidare. Vi försöker även kontakta grupperna som visat intresse för informationsflyers
och anmäla frågan inför höstens CK.
11. Kristina ber oss om hjälp att komma igång med postansvaret. Vi avvaktar till nästa möte och ber
henne att delta vid det mötet.

Förkortningar som används i protokollet:
ABC - Annual Business Conference
GSR - Grupprepresentant
WSO - World Service Organisation

CK - Centralkommittén
LK- Litteraturkommittén
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12. ABC-info från Marie. Jönköpingsgruppen ber om att få äska pengar från ACA Sverige för resan till
ABC-mötet, vi uppmanar gruppen att komma på CK-mötet samt skicka en motion till CK som är
det beslutande organet för ACA Sverige så att grupperna kan diskutera frågan innan och beslut
kan tas.

Sverige har fått den Stora röda boken på finska i ett exemplar för att starta möte på finska i
Sverige. En notis om att boken finns på finska och att det finns en bok till möte läggs upp på
hemsidan. Joakim tar emot boken och vi bordlägger frågan om vem som borde ha boken hos sig.
13. Jeanette berättar att hon just nu har väldigt mycket att göra på arbetet och har extremt lite tid över
till service. Svarar på mail och deltar på möten men hinner inte arbeta med litteraturen i veckorna
tyvärr, bra att gruppen vet detta och kan stötta eftersom det ganska snabbt fylls på med arbete
som inte hinns med.
14. Nästa telefonmöte hålls söndagen den 16/7 klockan 20.15.
15. Mötet avslutades med sinnesrobönen.

_________________________
Sekreterare Jeanette
Vuxet barn och betrodd tjänare
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