
Förkortningar 
CK -centralkommittéen 
GSR - Grupprepresentant 
SK- Servicekontoret 
LK- Litteraturkommittéen 
WSO - World service organisation 
 
 
 Protokoll fört vid CK-mötet, ACoA, den 7 juni 2003 i Stockholm 
 
Närvarande  
xxxxx, GSR, Stockholm-ons; xxxxx, xxxxx, GSR, Malmö; xxxxx, Malmö, LK; xxxxx, GSR, 
Umeå; xxxxx, Järna, SK, Post-, teleansvarig; xxxxx, Sthlm; xxxxx, GSR, Sandviken + repr 
Gävle- sön,ons; xxxxx, GSR, Sthlm-sön; xxxxx, GSR, Sthlm; xxxxx, vice-GSR, 
Föräldraskapsgr- Sthlm; xxxxx, Hbg; xxxxx, GSR, Sthlm-må; xxxxx, GSR, Kramfors;  xxxxx, 
Göteborg; xxxxx, GSR, Gbg; xxxxx, GSR, Uppsala; xxxxx, GSR, Helsingborg; xxxxx, Sthlm, 
SK, Internet-, mailansvarig; xxxxx, sthlm, SK, ekonomiansvarig, xxxxx, Helsingborg, SK, CK-
ansvarig + sekreterare 
 
1 Mötet öppnades av xxxxx, CK-ansvarig 
  
2 de tolv traditionerna lästes och fördjupningstexten till Första traditionen 
  
3 xxxxx, Malmö valdes till ordförande 
     xxxxx, Helsingborg, CK-ansvarig (undertecknad) valdes enligt tradition till sekreterare 
xxxxx, Sandviken valdes till vice sekreterare 
 
4. xxxxx, Stockholm och xxxxx, Stockholm valdes till justerare 
 
5. Dagordningen godkändes med följande tillägg till Övriga frågor:  
   a) Informationstext till Mötesordningen om nykterhet 
   b) Motion från Umeå-gruppen om reseersättning för alla GSR 

c Önskemål om mötesplats på Internet 
 
6. Kort presentation av de närvarande samt inlämning av grupprapporter  [Skicka dem gärna via 
mail också, så slipper sekreteraren skriva av allihop]. 
 
7. Beslut fattas enligt konsensus för alla närvarande. Majoriteten frågar minoriteten om den ändå 
kan acceptera beslutet. Om enighet inte kan uppnås, bordläggs frågan. Frågan beslutades enligt 
konsensus och oppositionen (1 röst) accepterade detta. 
 
8. Minnesanteckningarna från föregående CK-möte lästes och godkändes. CK-mötet tackade 
xxxxx för hennes insats! Fråga om ekonomisk rapport från föregående möte kom upp. 
 
9. Nästa riksmöte, eller i fortsättningen: CK-möte + Riksmöte, beslutades hållas i 
Gävle/Sandviken.  



     På kö: Malmö. 
 
10. Bordlagda frågor från föregående möte 
a. xxxxx, Stockholm informerade om världskonventet i USA. Konventavgiften är liten men 
resekostnaden hög. Mötet diskuterade hur mycket en representant själv ska betala/är villig att 
betala. Olika förslag framkom: att ett fast bidrag bestäms, om ekonomin tillåter. Förslag från 
kassören att det är bra med en fast bidragssumma, men att också fastställa en minimisumma 
(buffert) i ACOA:s kassa. Föreslogs också att vi skulle koncentrera oss på vår egen service (i 
Sverige) först. 
Beslut togs på en lägstanivå i kassan på 10 000 kr. I denna ingår också att kassan fungerar  
t ex bidrag till WSO, reseersättningar i Sverige. I övrigt inga beslut. 
Förslag som uppkom under diskussionen: 
- fixa egen service först 
- hur ser det ut historiskt, finns det någon tradition av att skicka någon? Någon svarade att det 
finns blandade erfarenheter av detta. 
- viktigt att det är en villig tjänare 
- skicka pengar till WSO istället 
- vårt mål är att skicka en representant, men vi är inte redo än. Lättare om det är i Europa. 
- tanken väcktes också på att vi själva kunde arrangera Världskonvent (!) men att vi först skulle få 
erfarenheter av andra. Vi kan också börja med att bjuda in Norden till våra Riksmöten.  
Beslutades också att vi kollar upp Riksmöten i Danmark (xxxxx, Hbg) och Norge 
- informell kommitté tillsattes för att kolla upp om det finns villighet att hålla i möten på engelska 
Frågan bordlades. 
 
b var av informativ karaktär (om foldrar) 
c Om Mötesordningar. Beslutades att skicka ut förslag om tillägg om drogpåverkan till 

grupperna. CK rekommenderade detta tillägg. Beslutades också att snygga upp 
Mötesordningen samt att lägga ”Ett barn” som bilaga. xxxxx och xxxxx, Stockholm fick i 
uppdrag att ordna detta. 

d Översättningen av de fördjupade traditionstexterna fanns inte klara. LK fick i uppdrag att 
fullfölja översättningen. Ändringen av Steg 6 kommer med som bilaga till detta utskick (?) 

e Förlaget på konventavgift bordlades.  
 
11 Tillsättande av poster inom SK 
      Till vice Internet-ansvarig valdes xxxxx, Sandviken 
Vice post- teleansvarig valdes xxxxx, Helsingborg (2 poster) och xxxxx, Härnösand??[var sin 
post?  - xxxxx] 
Mailansvarig: xxxxx, Falun 
vice mail: xxxxx 
vice kassör (ordinarie om 6 mån): xxxxx, Stockholm må - kväll 
  
I och med tillsättandet av nya poster diskuterades också servicevilja: Varför är det inte fler 
GSR:are som sätter upp sig som intresserade till servicetjänster inom SK. Det är viktigt att det är 
betrodda tjänare med tid i programmet som får serviceuppdragen, och inte nykomlingar. 
 
12 Rapport från SK 



xxxxx, Internet meddelade att 3-5 mail försvunnit, vilket hon inte kunde förklara. 
xxxxx, Kassör lämnade ekonomisk rapport (bilaga. Kassa: 15664 kr 2003-06-07 + inkommande 
lån. ACoA har deklarerat som förenings och självhjälpsgrupp. xxxxx ha skrivit under som 
firmatecknare. Som ovan beslutades det, efter förslag från kassör, att ACOA ska ha en buffert på 
10 000 kr i kassan. 
 
13. Rapport från CK. CK (undertecknad) hade inget särskilt att rapportera. Äskade resersättning 
på 1 100 kr vilket bifalles. 
 
14. Rapport från LK. LK har haft ett möte och delat upp uppgifterna inom LK. Än så länge inga 
behov av bidrag då deras utlägg varit frivilliga bidrag. 
 
15. Rapporter från tillsatta kommittéer. Susanne, Stockholm informerad om WSO riktlinjer för 
service. Frågade om OI (Offentlig information) skulle ta ställning. CK-mötet tar ställning till 
riktlinjerna. 
 
16 Nya frågor  
a. Traditionshäften och andra kostnader. CK- mötet beslutade att SK:s kostnader räknas upp 
kontinuerligt. Det är inget som behöver beslutas från fall till fall. SK tar ut vad det kostar (t ex 
tryckkostnader och frakt) 
b.  Mötet beslutade att LK härmed är en del av SK. 
c Mötet beslutade att en representant från LK får reseersättning till CK-mötena 
d CK bifaller rekommendationen om att någon från varje grupp (t ex GSR) håller sig ajour med 

ACOA:s hemsida för nyheter. 
e Förslaget om att SK ska ha med en ödmjuk skrivning i startpaketen (att inte startade grupper 

returnerar paketet) bifalles. 
 
17 Övriga frågor 
a Förslag om att Mötesordningen kompletteras med en text om drogfrihet på mötena   

[beslutades eller skickades ut till grupperna???   *xxxxx] 
b Motion från Umeå-gruppen om reseersättning för GSR (bilaga). Går ut på att SK ska betala 

resorna för GSR:arna så alla kan delta.  
     Kassören svarade att SK förr legat back p g a alla resebidrag. Tänk på att en del grupper håller 
på överskott som inte skickas till SK. Tänk också på att varje grupp är självförsörjande, Frågan är 
dubbel då det handlar om demokrati, t ex att det blir orättvist mellan fattiga/rika grupper. SK 
servar bara grupperna i Sverige, tar inga egna beslut. Titta på förslaget från föregående protokoll 
om en procentuell delning av resebidragen. Beslut om resebidrag tas vid varje CK-möte. 
Grupperna kan alltid söka resebidrag, men det är ingen garanti att de får. 
   - SK föreslår en sponsring till nykomna grupper, så att de snabbt kan komma in i gemenskapen 
   - Att inrätta generella regler och att det inte bara baseras på beslut från möte till möte, då det 
kan bli känsloladdat och svårt att neka en grupp resersättning när den väl sitter på CK-mötet 
Grupperna ombeds fundera på förslagen och frågan. 
 
c. Förslag som uppkom vid tillsättandet av nya poster: att ha en mobil till teleansvarig istället för 
fast jack, detta blir mycket billigare. Frågan bordlades. 
 



18. Nästa CK-möte + riksmöte blir i Gävle/Sandviken 17-19 oktober 2003 
 
19 Mötet avslutades med Sinnesrobönen i vi-form 


