Minnesanteckningar
ACA SG Skypemöte Måndag 28 juli 2014, kl 19:15
Närvarande: Sten, Jivan, Viktor, Mikaela, Jörgen, Marcus och Eva-Lotta
Frånvarande: Angelica, Kerstin och Tor
Dagordning:
1)
2)
3)
4)
5)

Mötet öppnas, de 12 traditionerna lästes av Jörgen
Till ordförande valdes Marcus och Eva-Lotta till sekreterare
Mötestidens längd fastställs till 20:20
Dagordningen fastställs.
Ärenden:
5.01) Anteckningar från SK.
Protokollet färdigt och justerat av Mikaela och behöver fortfarande justeras av Maria och
hon har kontaktats via telefon idag.
Beslut: Att Maria justerar protokollet innan det läggs ut på hemsidan.
5.02) Anteckningar från SG arbetsmöte. Mikaela berättade att hon har haft förhinder att
skriva protokollet från arbetsmötet inför detta möte, men att hon fixar så snart hon kan.
5.1) Riksmötet i Karlstad
Grupprapporter
På servicekonferensen i Malmö var det ett uppskattat inslag då delegater från de
enskilda grupperna delade med sig om hur det gick för dem och det framkom att det
fanns en önskan om att ta tid för den punkten i dagordningen. Den punkten i
dagordningen på servicekonferenser/riksmöten har följt med ett tag fast den verkar ha
fallit lite i glömska.
Beslut: Att skriva något om grupprapporter från de enskilda grupperna i följebrevet till
kallelsen.
Kontaktuppgifter till de enskilda grupperna i landet
Eva-Lotta efterfrågade en uppdaterad kontaktlista i Excel format inför utskick av
kallelsen. Viktor lovade att tillhanda hålla det.
Äskande av pengar
Eva-Lotta äskade pengar för att kunna kopiera samt porto för att kunna göra utskicket.
Beslut: Att Eva-Lotta och Sten gör upp om belopp och överföring efter mötet.
Motioner
På arbetsmötet i Uppsala den 14 juni beslutades det att författa tre motioner till
servicekonferensen i Karlstad den 4 oktober.
De motionerna är:
1) Att avskaffa posten som postansvarig
2) Att ta bort övriga frågor från dagordningen för Servicekonferensen
3) Att ta bort fysiska utskick
Samtliga på mötet var villiga att sätta sitt namn under dessa motioner som måste komma
in senast den 31 juli för att kunna behandlas på kommande servicekonferens. Därefter
gick vi till punkterna längre ner på dagordningen
5.3) Hur länge ska förslag till motion med SG som avsändare ligga öppet för diskussion?
5.4) Gäller absolut majoritet för godkännande av motion med SG som avsändare?
Diskussionen:

Minnesanteckningar
Eftersom det är konsensus på mötet som gäller för att fatta beslut i servicegruppen eller
två tredjedelarsmajoritet om det är beslut som inte kan skjutas på, borde det också
tillämpas i detta fall. Det finns ju alltid den möjligheten att reservera sig i ett beslut och få
med det i protokollet. Med tanke på de tre frånvarande som inte har inkommit med
skriftliga eller på annat sätt med synpunkter vare sig för eller emot motionerna inför
mötet, kan man anta att de har lämnat sitt förtroende till att gruppen fattar rätt beslut.
En annan tanke var att endast skriva under motionerna med våra egna namn och lämna
in dem, men då kanske de skulle känna sig utanför eller förbisedda. Om vi undertecknar
motionerna med servicegruppen och de frånvarande egentligen inte vill skriva under
motionen men glömt att uttrycka det till mötet, så kan de frånvarande också känna sig
utanför eller förbisedda. Om vi, fast det rådde konsensus gällande dessa motioner både
på servicegruppensarbetsmöte i juni samt på dagens servicegruppsmöte via Skype, väljer
att lämna diskussionen öppen längre hinner vi inte lämna in motionerna till höstens möte
i tid så att de enskilda grupperna i landet har möjlighet att ta upp motionerna på två
praktiska möten innan konferensen i Karlstad.
Beslut: att underteckna motionerna med servicegruppen
5.2) Tilldelning av det administrativa ansvaret för SG's smsgrupp.
Vi talade om hur det har fungerat med den nya smsgruppen via supertext och hur
gruppen upplever det. En del tycker att det är stressande och en del uppskattar den
snabba kommunikationen. Gruppen var dock enig om att begränsa tiden för att skicka
meddelanden till att inte skriva efter klockan 21 på kvällen och inte före sju på morgonen
samt att tagga ner lite och bli medvetna om att hålla kommunikationen till det
nödvändigaste.
Beslut: att utvärdera hur det utvecklas kontinuerligt istället för att fatta beslut idag.

5.3) Hur länge ska förslag till motion med SG som avsändare ligga öppet för diskussion?
Se ovan punkt 5.1) Riksmötet i Karlstad
5.4) Gäller absolut majoritet för godkännande av motion med SG som avsändare?
Se ovan punkt 5.1) Riksmötet i Karlstad
5.5) Enskilda e-postkonton till viceposter.
Beslut: Att bordlägga frågan till nästa möte pga tidsbrist
5.6) Gemensamt internt epostkonto för SG.
Beslut: Att bordlägga frågan till nästa möte pga tidsbrist
6) Bordlagda frågor
Inga bordlagda frågor
7) Nästa möte 25 augusti 19:15-20:15
8) Mötet avslutas med sinnesrobönen i vi-form.

