Protokoll fört på telefonmöte
ACA Sverige Servicegrupp 130721
1. Närvarande: 5 (Markus, Joakim, Marie, Kristina, Jeanette)
Mötet börjar 20.15
2. Joakim 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:
- motion om hur CK-beslut tas
- arbetsmöte
- postansvarig - vad gör man?
- CK-kallelse
- försäljning av böcker, info till hemsidan
- Fråga om SG ska följa koncepten istället för traditionerna
- Litteraturinfo på hemsidan
- europeiskt samarbete
- info till utomstående
- info om service på hemsidan
8. Motion - vi enas om föreslagen skrivning med ett par ändringar (se färdig motion).
9. Postansvarig - Kristina får beskrivning av posterna skickat till sig. Behovet är inte så stort just nu
och hon kikar på vad hon kan göra och återkommer med frågor längre fram. Vi har glömt att
skicka ut info i pappersform att alla ska hålla koll på hemsidan, så de grupper som brukar vänta på
papper kanske inte vet att det inte kommer mer i pappersform. Dessutom så har det beslutet rivits
upp då CK inte godkände protokollet från Uppsala där beslutet togs.
10. Arbetsmöte - andra förslag på datum diskuterades, men då fokus ska ligga på litteraturen så var
det viktigt att de som är inblandade i detta alla kunde på det ursprungliga datumet så det står kvar
(31/8-1/9).
11. Kallelse till CK - Markus och Kristina hjälps åt att skriva kallelsen. De kontaktar Angelica för att
kolla om det kommit in fler motioner. De skickar sedan kallelsen till Joakim så att den kan läggas
upp på hemsidan så snabbt som möjligt efter 31/7.
12. Bordlagda frågor:
- försäljning av böcker, info till hemsidan
- Fråga om SG ska följa koncepten istället för traditionerna
- Litteraturinfo på hemsidan
- europeiskt samarbete
- info till utomstående
- info om service på hemsidan
13. Nästa telefonmöte: sö 130818 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

