Protokoll fört på telefonmöte
ACA Sverige Servicegrupp 140831
Närvarande: Kerstin, Internetansvarig, Viktor, Vice Internetansvarig,
Markus, Vice litteraturansvarig, Sten, Ekonomiansvarig,
Ej närvarande: Jörgen, Vice ekonomiansvarig
Mikaela, Litteraturansvarig, Angelica, Mailansvarig, Jivan,
Vice mailansvarig, Tor, Telefonansvarig,
Markus läste de tolv traditionerna.
Kerstin valdes till ordförande.
Markus valdes till sekreterare.
Mötet kommer att hålla på till senast 20.30.
1.

Förra minnesanteckningarna lästes upp av Kerstin.

2.

Punkter
a) Skapa e-mail till vice i SG
b) Gemensamt e-postkonto/arbetsyta för SG
c) Förslag till ändring i riktlinjer i SG:
Att deadline ska vara 4 v efter SK-mötet på att få ut protokollet
d) Förslag på "ny" broschyr: Verktygslådan, se bilaga
e) ACA-talare, lägga upp på hemsidan
f) Praktiska för SK kontakt med E-L
g) sammanställa beslutslängd
h) ”Är jag ett vuxet barn” - översätta en text fr. röda
boken till broschyr
----------------------------------A) Fråga om vi ska ha vice-emailadresser lyftes och bifölls. Kerstin ordnar.
B) Diskussion om vi ska gemensam e-mail såsom sg@aca-sverige.org tex. Bifalles.
C) Att deadline ska vara 3 v efter SK-mötet på att få ut protokollet. Diskussion föres.
Förslag på att Markus kollar upp om det tagits beslut vid servicekonferens på detta
om att det eventuellt redan finns beslut om 4 veckor. Frågan tas upp vid mötet 22/9
igen.
D) Verktygslådan, se bilaga
Sten talar om att vi ska införa verktygslådan på vår hemsida. Viktor hade en tanke
om att den gavs ut 2005 och att vi bör hålla oss mestadels till den. Sten berättar att
det är en pamflett som han tog med från USA "The toolbag" - en pamflett till nykomlingen.
Kerstin föreslår att det skrivs en motion. Sten menar att det kan stå "Ej
godkänd av WSO".
Vem bör ha koll på detta? Är det Översättningsansvarigas ansvar?
Markus tar på sig att kolla vad som gäller när vi ska lägga upp dokument/
översättningar på hemsidan. Måste den "säljas" från hemsidan frågar sig Viktor?
Frågan tas upp igen på mötet 22/9.

Förkortningar som används i protokollet:
SK - Servicekonferensen
GSR – Gruppservicerepresentant
SG - Servicegruppen

GK- Granskningskommittén
LK- Litteraturkommittén
ABC - Annual Business Conference
WSO - World Service Organisation

Protokoll fört på telefonmöte
ACA Sverige Servicegrupp 140831

E)

Viktor var på konventet i Stockholm i somras och spelade in vad som sades där med
syftet att lägga upp det som dold länk på vår hemsida. Det är inspelat och redigerat,
V har fått klartecken från två och avvaktar den tredje. Är det ok att lägga upp länken?
Måste det vara dolt, undrar Kerstin. Talare är inte röda boken utan egna åsikter.
Aca-sverige.org/podcast är förslag att lägga upp dem på som domän. Man kan ha app som
uppdateras. Det är en xml-länk så Google kommer inte hitta den.
Markus föreslår att de ligger "öppet" på hemsidan.
Viktor kollar med talarna och frågan tas upp igen 22/9.
Viktor börjar med att lägga upp dem anonymt så länge.
Länken är http://aca-sverige.org/podcast.xml

F)

Förberedelse inför SK
Eventuellt kan Jörgen ta med Eva-Lottas (SK-ansvarig) pärmar till Karlstad. Sten är
kontaktlänk med Eva-Lotta och kan trycka ut protokoll/dagordning till SG-mötet 4/10.

3.

Bordlagda frågor
-Överlämning av material från Eva-Lotta till Sten/Jörgen.
-Vad gäller för riktlinjer när vi lägger upp material på vår hemsida?
-Sammanställa en beslutslängd, vem vill hjälpa Kerstin att fullfölja detta jobb?
-Förslag till ändring i "Riktlinjer i sg". Finns det beslut på 4 veckor för deadline för
protokoll tagit på sk-möte?

4.

Nästa telefonmöte: 22/9 19.15-20.30

5.

Mötet avslutades med sinnesrobönen i vi-form.

Sekreterare Markus
Vuxet barn och betrodd tjänare
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