Protokoll fört på telefonmöte
ACA Sverige Servicegrupp 130818
1. Närvarande: Terese, Joakim, Marie, Kristina, Kerstin, Jeanette (6 st.)
Mötet börjar 20.15
2. Kerstin läste de tolv traditionerna.
3. Joakim valdes till ordförande.
4. Kerstin valdes till sekreterare.
5. Mötet kommer att hålla på till senast 21.15.
6. Vi höll en tyst stund för att fokusera oss.
7. Förra mötesprotokollet lästes upp av Terese.
8. Frågor:
- Arbetsmöte
31/8–1/9 kommer Servicegruppen hålla ett arbetsmöte i Stockholmsområdet.
Huvudtiden av arbetsmötet kommer att läggas på litteraturfrågor varför litteraturgruppen inbjuds att
deltaga. Dock kan tyvärr inte ersättning för respengar erbjudas i dagsläget.
Litteraturgruppen är välkommen från 13.00.
Eftersom Linda inte var med på mötet så kunde vi inte veta om vi fortfarande kan hålla arbetsmötet
hos henne i Vallentuna. Därför tog Jeanette på sig att kolla med henne om det fortfarande går bra.
Vi diskuterade alternativ till mötesplats om vi inte kunde vara hos Linda och vi kom fram till att vi har
flera bra alternativ i Stockholm.
En någorlunda riktvisning om vilka tider som gäller för arbetsmötet är
12-17 på lördagen 31/8 och 09-14 på söndagen 1/9 eller
12-21 på lördagen endast.
Närmare information om var vi ska mötas och hur länge arbetsmötet håller på kommer att komma på
hemsidan och på mejlen till serviceansvariga.

9. Postansvarig
På förra SG-mötet togs beslut om att kallelsen till arbetsmötet skulle skickas ut till alla ACAgrupper i pappersform också - något som gjorts av Kristina sedan förra mötet. Tyvärr bifogades
även en text om att vi inte längre ska skicka ut info i pappersform. Detta beslut togs i Uppsala
2012 och revs upp då följande CK valde att inte godkänna protokollet. Vi åtgärdar inte detta nu
utan avvaktar kommande CK som får ta ställning till detta.
10. Vi påminner om att den som inte kan vara med på telefonmöten ska kontakta telefonansvarig
innan mötet så att vi vet att allt är ok.
11. 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
Förkortningar som används i protokollet:
ABC - Annual Business Conference
GSR - Grupprepresentant
WSO - World Service Organisation

CK - Centralkommittén
LK- Litteraturkommittén
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12. Nästa telefonmöte: ej beslutat
13. Mötet avslutades med sinnesrobönen.

Sekreterare Kerstin
Vuxet barn och betrodd tjänare
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Meddelandet som gick ut till alla grupper per post:

Malmö 13.08.12
Kära Aca-grupper,
härmed bifogas kallelse med motioner och frågor att diskuteras i era grupper.
Vänligen observera att plats och datum ännu är okänt och det är fritt fram för
samtliga Acagrupper att anmäla sitt intresse för att anordna riksmöte hösten
2013. Själva ck-mötet står servicegruppen för att anordna.
Om i fall det inte har anmälts intresse av någon grupp att anordna riksmöte
innan 15 oktober har servicegruppen som ansvar att anordna ck-möte.
Vänligen observera också att ni ombeds att hålla koll på vår hemsida för
datum och plats för riksmöte och/eller ck-möte.
Vi vill också passa på att uppmana de grupper som inte har en emailadress i
dagsläget eller som har en privat e-mailadress att skaffa en e-mailadress till
gruppen där ni kan nås av digitala utskick. Vi kommer dessvärre inte göra fler
fysiska brevutskick i framtiden.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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