
Förkortningar: 
CK - Centralkommittén 
GSR - Gruppservicerepresentant 
SK - Servicekontoret 
LK - Litteraturkommittén 
WSO - World Service Organisation 
 
 

Protokoll fört vid CK-mötet den 25:e oktober 2002 i Härnösand 
 
Närvarande: xxxxx – post/tel.-ansvarig Järna, xxxxx – GSR Stockholms måndagsgrupp, xxxxx – 
GSR Härnösand, xxxxx – GSR Sandviken och Gävle tisd., xxxxx – GSR Gävle sönd. och onsd., 
xxxxx – GSR Lördagsgruppen Stockholm, xxxxx – Stockholm, xxxxx – GSR Göteborg, xxxxx – 
Vice GSR Härnösand, xxxxx – ekonomiansv. i SK Stockholm, xxxxx – GSR Kramforsgruppen, 
xxxxx – GSR Åre Järpen.  
 
1. Mötet öppnades av xxxxx – SK 
 
2. De Tolv Traditionerna lästes 
 
3. xxxxx – Sandviken, valdes till ordförande, och xxxxx – Härnösand, till sekreterare. 
 
4. Val av två justerare – xxxxx , GBG och xxxxx , Gävle. 
 
5. Dagordningen godkändes och övriga frågor:  

a) Världskonventet i USA 
b) Foldrar 
c) OI-kommittén i Sollefteå 
d) Efterlysning av mötesmanual 

 
1. Kort presentation av de närvarande, samt inlämning av grupprapporter  
 
2. Beslut fattas enligt konsensus för alla närvarande. Om enighet inte kan uppnås, bordläggs 

frågan. Viktigt att klargöra ifall man talar för en grupp eller uttrycker sin personliga åsikt.  
 
3. Föregående protokoll lästes och godkändes. 
 
4. Nästa riksmöte arrangeras i Stockholm. Preliminärt datum; maj 2003 
 
5. Kvarvarande frågor från föregående mötesprotokoll och nya frågor att besvaras av grupperna. 
 

A) Resebidrag inom ACoA:  
Då inga andra förslag inkommit sedan frågan tagits upp, har xxxxx – Ystad lagt fram 
följande förslag:  
 
Tjänare som deltager i CK samt SK bör få betalt för billigast färdsätt. För att alla ska 



kunna ta del av ersättning är följande förslag värt att beaktas.  
Kostnaden adderas, ställs mot tillgången på kapital i SK. En procentuell fördelning görs. 
Preliminär reseräkning kan eventuellt lämnas in i förtid för att underlätta SK’s arbete. 
 
Förslaget skickas ut till grupperna för att tas upp på nästa CK-möte. 

 
B) Mötet kom fram till att tillsättandet av en kommitté som arbetar fram förslag på riktlinjer 

gällande beslutsordningen på CK-mötena var olämpligt. LK uppmanas att begripligt 
översätta WSO’s reviderade riktlinjer för service. Skickas med kommande dagordning.  

 
C) Utvärdering av CK-mötenas tider:  

Både positiva och negativa åsikter framfördes. Mötet beslutade att inga ändringar behöver 
göras för närvarande. 

 
D) xxxxx – Härnösand meddelar LK att CK vill ha WSO’s reviderade riktlinjer för service 

översatta. 
 
1. Tillsättande av poster inom SK 
 

Poster som tillsattes under detta CK: 
Ordinarie telefonansvarig – xxxxx , Järna (även postansvarig) 
Ordinarie mailansvarig – xxxxx , Härnösand 
 
Vakanta poster inom SK: 
Vice kassör 
Vice internetansvarig 
Vice mailansvarig 
Vice CK-ansvarig 
 
Påminn ute i grupperna: Viktigt att tillsätta vice-posterna innan ordinarie avgår! 
 
xxxxx , Järna, föreslår att fortsätta ha post och tele på samma servicepost. 
 

2. Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport från SK, se bilaga. xxxxx meddelade att det 
okända uttaget den 16/4 2002 nu är åtgärdat. ACoA Sverige behöver pengar!!!  ACoAs 
postgironummer kommer finnas tydligare i kommande utskick. 

 
3. Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport från LK, se bilaga.  

LK äskar pengar. Mötet överlåter till SK att komma överrens med LK. 
 
LK undrar om de kan bli en del av SK 
SK är positiva, men vill att LK preciserar sig. 
 

4. Mötet beslutar att tillsätta en kommitté för granskning av översättningen av nya foldrar: 
”ACoA är…” ”Verktygslådan” ”Grundläggande vägledning till offentligt informations-
arbete, OI”. Kommittén består av xxxxx – Stockholm, xxxxx – Härnösand, xxxxx – 
Härnösand. 



 
5. Nya frågor: 
 

A) Den som är intresserad av att hålla möte på AA-konventet i Vaxholm (sista helgen i 
augusti 2003) ska höra av sig till SK eller xxxxx – Stockholm (internetansvarig). 

 
B) Frågan om konventavgift bordlägges. 
 
C) Viktigt att kontakta SK vid ändring av mötestider mm. (enkelt att göra via ACoA’s 

hemsida acoa-sverige.org)  
 
D) Kostnaden för ett riksnummer stämmer inte, det är mycket dyrare. SK påpekar att vi finns 

hos nummerupplysningen.  
 

E) En forskare vill skriva om ACoA. CK-mötet diskuterade. Inga beslut. 
 
1. Övriga frågor: Bordlägges 

a) xxxxx informerar om världskonvent 
b) Svårt att få tag i foldrar. Vi vill beställa per post. 
c) Efterlysning av mötesmanualen från förra CK-mötet 
d) Vad har hänt med OI-kommittén som tillsattes i Sollefteå 6/10 2000 
e) LK vill översätta de fördjupade traditionstexterna.  

 
1. Nästa CK-möte blir i Stockholm maj 2003 i samband med riksmötet. 
 
2. Avslutning av CK-mötet med sinnesrobönen. 
 
 
 
 
Ordförande    Sekreterare 
 
 
___________________________  __________________________ 
 
 
 
Justerare    Justerare 
 
 
___________________________  __________________________ 
 
 
 
 
 
 



Bilagor: 
 
Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport från SK 
Förslag till riktlinjer och inre struktur för servicekontoret 
Grupprapporter 
ACoA Grupprapporter oktober 2002: 
 
Rapport om grupper vid Hartwickska huset i Stockholm 
Sedan ungefär ett år tillbaks har vi slagit ihop servicen för ett antal grupper vid Hartwickska huset i Stockholm. 
Dessa grupper är Måndag Lunch, Tisdag, Torsdag och Fredag Lunch. Vi har servicemöten första tisdagen i månaden 
efter ordinarie möte. 
 
Det har tagit lite tid att få till en fungerande struktur för detta, men nu fungerar det. Alla poster är tillsatta och varje 
grupp har en GSR. 
 
Alla möten har en jämn tillströmning av folk och lokalen är oftast full med folk.  
Fredag Lunch är en relativt ny grupp, men som snabbt fick många deltagare, så nu funderar vi på att utöka till ännu 
fler möten. 
 
Ekonomin är god och vi har börjat sälja litteratur på plats. 
 
 
 
Rapport från ACOA Lördagsgruppen, Hartwickska huset Stockholm 
Grupprepresentant: xxxxx  
Vice Grupprepresentant: xxxxx  
Kassör: vakant 
Vice Kassör: vakant  
 
Lördagsgruppen är en väl fungerande grupp med ca 15-25 deltagare på varje möte. Servicevilja, vad gäller 
”nyckeltagning, inköp av kaffe o dyl”, finns och stämningen är god på mötena. 
Vi har en trevlig vana att gå och fika tillsammans efter varje lördagsmöte och vi känner att det har en mycket positiv 
inverkan på gemenskapen och tryggheten i gruppen – kan rekommenderas! 
 
Under det senaste halvåret har många nya ”medlemmar” hittat till lördagsgruppen vilket vi är glada för och vi har 
stor tillit till att gruppen lever vidare!  
 
 
Rapport från Linköping 
Linköping har två fungerande grupper med 3-10 deltagare varje gång. Det är stor tolerans i grupperna och ekonomin 
är hyfsad. 
 
 
 
Grupprapport från ACoA Göteborg okt 2002 
Göteborgsgruppen startade, efter en längre tids uppehåll, i april 2001.Sedan starten och fram till nu har vi haft ett 
möte i veckan, m u a en period sommaren 2002 då vi även hade mans- och kvinnomöten. Tankar finns på att 
återuppta mans- och kvinnomöten i början på nästa år. Vi växer så det är dags att öka mötestätheten. Att starta 
ungdomsgrupp finns med i vår framtidsbild av Göteborgsgruppen.  
Utöver våra ordinarie möten har vi två pågående stegstudiegrupper. 
Ekonomin är stabil. 
 
 



Buregården, Gävle  
Tisdagar: 
God ekonomi. 15-20 personer per möte. Mycket nykomlingar. Låg servicevilja.  
GSR finns. Kassör finns. Ingen vice kassör. 
 
Onsdagar: 
4-6personer. Liten men stabil grupp, med några nya. 
Ingen GSR. Gemensam ekonomi med tisdagsgruppen.  
 
Olofsgården söndagar, Gävle: 
Bra ekonomi. 20-25 personer per möte. 
GSR finns. Kassör finns. Kontaktperson: xxxxx . Vice vice: xxxxx  
 
ACoA Sandviken: 
4-6 personer per möte. God ekonomi. Låg servicevilja. 
GSR finns. Ingen vice GSR. Kassör är gruppsamvetet. Det har varit bättre än när vi hade en kassör. 
 
 
Åre-Järpen gruppen: 
c/o Lillkyrkan 
830 05 Järpen              
Kontaktperson: xxxxx  
Mötestid: tisdag kl.19.00 (ny tid!) 
 
En liten grupp på i genomsnitt 4 personer. I höst har två av medlemmarna flyttat men två nya tillkommit. Max antal 
vi varit är 7 personer. Vi varvar traditioner, steg och temamöten. Vi hoppas att fler ska hitta oss så att gruppen blir 
större. 
 
Ekonomin är hyfsad, vi betalar hyran och skickar bidrag till ACoA, GSR får bekosta sin resa själv denna gång. 
 
 
Rapport från Helsingsborgsgruppen 
Helsingborg har två möten i veckan. På mötena är vi mellan 6-12 personer och vi är ungefär 20 personer allt som allt. 
Vi har fått mycket nya medlemmar. Bra stämning i gruppen. Bra servicevilja och öppningarna flyter på. 
 
 
Grupprapport från Falun 
Vi har möten varje torsdag kl 18-19.30. Gruppen är liten, i genomsnitt kommer 3-4 personer till varje möte. Ibland 
känns det svårt att hålla gruppen vid liv. Vi skulle bli glada om någon/några i grannkommunerna eller andra ville 
komma hit och hjälpa oss med service så att gruppen kan bestå. 
 
Aktuella kontaktpersoner att föra in på möteslistan är: xxxxx och xxxxx . 
 
 
Uppsala 
Två möten i veckan, men snart bara ett. Växlande deltagarantal, ca 5-6 personer. Ibland även behandlingsfolk. 
Kontaktperson stämmer i möteslistan. 
 
ACoA Ystad: 
Bra stämning i gruppen, 4-6 personer per möte. Antal medlemmar i sin helhet för tillfället 8st. Svårt med 
kaffekokare. Antalet kvinnor övervägande. GSR, vice GSR och Kassör finns, vice Kassör är nominerad.  
Kontaktperson är xxxxx .  
Gruppen har ett möte i veckan, torsdagar 18.30 – 20.00 
 



 
Grupprapport Härnösandsgruppen 021025 
Två möten i veckan + kvinnomöte udda veckor. Praktiskt möte efter ordinarie, första onsdagen varje månad. Onsdag: 
steg eller traditionsmöte. Lördag: öppet temamöte. Kvinnomötet, på måndagar, stående tema relationer, öppet. 
Stor växande grupp ca 10-20 deltagare på mötena. Många nykomlingar, som stannar kvar! Ofta besök från 
behandlingshem. God servicevilja. God ekonomi. Har haft problem med de praktiska mötena. 


