Protokoll fört på telefonmöte
ACA Sverige Servicegrupp 130616
1. Närvarande: 7 (Markus, Sten, Linda, Joakim, Jeanette, Therese, Kristina)
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.
7. Frågor:
Arbetsmöte
Styrelseprotokoll / Ekonomi
Tisdagsgruppen konto
bokförsäljning
motion om beslut på CK
finska boken - hos vem?
ABC
litteraturposten - rapport
nytt på hemsidan:
- info-flyers från Sten till hemsidan
- sponsorsida
serviceposter, är de intresserade: Linda
Fråga om SG ska följa koncepten istället för traditionerna
Litteraturinfo på hemsidan
europeiskt samarbete
postansvarig - vad gör man?

8. Arbetsmöte - vi bokar 31/8-1/9. Hos Linda i Vallentuna. Fundera kring frågor till agendan till nästa
Skypemöte.
9. Styrelseprotokoll / Ekonomi - Sten har fått tillgång till kontot, men har inte fått dosor än, så allt
måste skötas på bankkontoret.
Klart nu om Jörgen vill dra igång bokförsäljning. Sten kontaktar honom efter midsommar.
Tisdagsgruppens konto finns kvar, men är inte längre kopplat till ACA Sverige.
10. Litteraturposten - Jeanette måste börja lämna över nu och Marie har inte riktigt hunnit med.
Linda är villig att hjälpa till. Vi har litteraturarbetet som huvudtema i höst.
11. Motionen om beslut på CK - SG enas om att skriva en motion som förordar rekommendationen
från WSO i broschyren ”Business meeting”. Joakim frågar Marie om hon vill skriva om den, annars
är Joakim reservskrivare.
12. Nya tjänare: Linda vill gärna hjälpa till med arbetet kring litteraturen och tar kontakt med Jeanette.
13. Nytt på hemsidan: nu finns två nya avdelningar på hemsidan
- infoförslag, bl.a. flyers från Sten
- sponsorsida
14. Bordlagda frågor:
- Fråga om SG ska följa koncepten istället för traditionerna
- Litteraturinfo på hemsidan
Förkortningar som används i protokollet:
ABC - Annual Business Conference
GSR - Grupprepresentant
WSO - World Service Organisation

CK - Centralkommittén
LK- Litteraturkommittén
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- europeiskt samarbete
- info till utomstående
- postansvarig - vad gör man?
15. Nästa telefonmöte: sö 130721 kl 20.15
16. Mötet avslutades med sinnesrobönen.

Sekreterare Joakim
Vuxet barn och betrodd tjänare
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