
Här följer 2 motioner kring handhavandet av den internationella möteslistan:  

 
På den amerikanska ACA-sajten finns det möjlighet att lägga in mötesinformation även för andra 
länder än USA och den fungerar då som en internationell möteslista. Många svenska möten har 
legat där en längre tid. Tyvärr har det inte funnits någon struktur för underhållet så 
mötesinformationen föråldrades. Vid en genomgång för ett drygt år sedan var ca hälften av all 
information felaktig - felaktiga mötestider, adresser, kontaktpersoner, möten som lagts ner sedan 
länge fanns kvar, mm. Jag fick ansvaret för att korrigera informationen och gjorde så, men 
upptäckte vissa svårigheter på vägen.  
 

Motion internationella möteslistan 1:  

 

Ansvaret för att uppdatera internationella möteslistan bör ligga på SK och inte på 
varje enskild grupp 
 
Vid den förra uppdateringen kontaktade jag flera av de kontaktpersoner som fanns angivna på 
mötessidan och inte många var kontaktpersoner längre - många var inte ens medlemmar i 
gemenskapen längre. Ingen av dem jag pratade med hade tänkt på att kontakta den 
internationella listan när de ändrade på tider, platser eller tog bort sig själva som kontaktperson - 
däremot hade nästan samtliga uppdaterat listan på ACA Sveriges hemsida. 
 
Den tidigare felaktiga listan kunde resultera i både att nykomlingar och besökare från länder inte 
skulle kunna hitta fram till ACA och påverka bilden av ACA som helhet i Sverige. Jag tror vi 
kan luta oss mot följande traditioner i frågan: 

4. Varje ACA - grupp bör vara självstyrande utom i angelägenheter som berör andra grupper 
eller ACA i sin helhet. Vi samarbetar med alla andra 12 - stegsprogram. 

5. Varje ACA - grupp har endast ett huvudsyfte, att föra budskapet vidare till det vuxna barn som 
fortfarande lider. 

 

Motion internationella möteslistan 2:  

 
Telefonansvarige i SK bör vara gemensam kontaktperson och SK´s postadress 
gemensam adress för alla grupper i den internationella möteslistan. 
 
För att registrera nya möten, ändra befintliga och ta bort stängda möten kräver den 
internationella möteslistan nu för tiden att gruppen fyller i kontaktpersons förnamn, efternamn, 
postadress, stad, stat och epost. Vissa formulär kräver även telefonnummer.  
 
Då inte alla möten har egna uppgifter och kontaktpersonen kanske inte vill lägga ut sitt privata 
nummer, mm på en internationell lista så föreslår jag att vi fyller i telefonansvarig som 
kontaktperson och servicekontoret som adress för alla svenska möten på den listan.  
 
På den svenska ACA-sajtens lista behålls dock informationen som idag. 
 
J.O. 
tacksam tjänare, Stockholm 


