
Protokoll fört vid ACoA CK-möte 2006-05-19 
1. Mötet öppnades av CK-ansvarige. 
2. Traditionerna lästes. 
3. Deltagarna presenterade sig och grupprapporter lämnades in. 

Närvarande: xxxxx från Malmö, xxxxx från Malmö, xxxxx från Helsingborg, 
xxxxx Från Sandviken/Gävle, xxxxx från Gävle, xxxxx från Norrköping, xxxxx 
från Stockholm, xxxxx från Stockholm, xxxxx från Härnösand, xxxxx från 
Stockholm, xxxxx från Stockholm, xxxxx från Norrköping, xxxxx från 
Norrköping, xxxxx från Linköping, xxxxx från Jönköping, xxxxx från 
Helsingborg, xxxxx från Helsingborg, xxxxx från Kristianstad, xxxxx från 
Sundsvall, xxxxx från Karlskrona, xxxxx från Karlskrona, xxxxx från Karlskrona, 
xxxxx från Umeå, xxxxx från Skövde, xxxxx från Skövde, xxxxx från Bromma, 
xxxxx från Uppsala, xxxxx från Uppsala, xxxxx från Uppsala, xxxxx från 
Uppsala. 

4. xxxxx valdes till ordförande. 
xxxxx valdes till sekreterare 

5. xxxxx och xxxxx valdes till justerare. 
6. Dagordningen godkändes med följande justering och tillägg: 

Punkt 14, Tillsättande av vakanta poster. 
Punkt 15a, Litteratur på ServiceKontoret. 
15b, Kontoform. 
15c, Mail till grupper. 
15d, Samåkning. 
15e, Översättning. 
15f, Servicevillighet. 
15g, ”Talkör” i slutet av 12:e traditionen, varför? 

7. Vi beslöt att hålla lunch 14:00 – 14:45, rast 15:40 – 16:00. Klockan 16 skulle 
kvarvarande frågor prioriteras efter behov. 

8. Flera förslag på hur beslut skulle fattas framfördes och diskuterades. Under en 
runda fick alla yttra sig. Vi enades om att fatta beslut i konsensus och att 
närvarande GSR:er var beslutsfattande. Alla närvarande ansågs dock viktiga i 
diskussion och argumentation som leder fram till beslut. Mötet var enigt i sitt 
beslut. 

9. Föregående protokoll lästes upp. 
10. Örebrogruppen och umeågruppen meddelade att de har ambition att arrangera ett 

riksmöte men för tillfället inte resurser. Gävlegruppen var villig att hålla riksmöte 
om ingen annan kunde. Mötet beslutade att Gävle arrangerar nästa riksmöte. 

11. Rapporter 
a. xxxxx redogjorde för den ekonomiska redovisningen. Vissa 

referensnummer saknar kassören info om då han ej hunnit bli 
firmatecknare ännu. Kassören uppmanar grupperna att ange 
gruppnamn och stad när de skickar in bidrag samt att om han dessutom 
får en e-postadress kan en bekräftels på insättningen skickas tillbaka. 

b. xxxxx (internetansvarig) får mera mail numera, c:a 10 i veckan. Han 
skickar vidare till berörda parter. Det är mest förfrågningar kring 
mötestider. Han har introducerat xxxxx som varit vice internetansvarig. 
Personer som skickar in synpunkter uppmanas att ange sin e-
postadress. 
xxxxx som är mailansvarig berättade att hon hanterar c:a 5 mail i 



veckan 
Postansvarig ej närvarande. 
xxxxx, telefonansvarig, har god rutin på att hantera inkommna samtal. 
Vice telefonansvarig är introducerad men vill att ordinarie sitter kvar 
på posten ytterligare c:a 6 månader då frågan kring telefonnummerbyte 
inte är helt klar. Detta godkände mötet. 
CK-ansvarig har introducerat vice CK-ansvarig i rutinerna samt skrivit 
dagordning och medverkat till förra protokollet. Alla på 
servicekontoret samt viceposterna har deltagit i telefonmöten med 
jämna intervall. 

c. Litteraturkommitten är ej längre aktiv. 
d. Granskningskommitten var ej närvarande. xxxxx berättade om 

bakgrunden; att granska de översättningar som litteraturkommiten 
gjort. 

e. Bidragskommitten var ej närvarande. Deras förslag var dock bifogat 
dagordningen. 

12. Bordlagda frågor. 
Förslag angående riktlinjer för hantering av protokoll och dagordning 
diskuterades ingående. Det gick ej att komma fram till konkreta instruktioner 
eftersom CK-möten inte hålls med jämna intervall. Mötet kunde dock enas 
kring att ”Servicekontorets ambition skall vara att dagordning och motioner 
når grupperna 2 månader innan nästa CK-möte”. 
 

Klockan blev 16:00 och mötet beslutade att ta resterande frågor från 
dagordningen enligt följande: 14, 13, 15 och 16. (nedan numrerade efter nya 
ordningen) 
 

13. Tillsättande av poster på SK. 
a. Postansvarig; xxxxx från Norrköping valdes. 
b. Vice Postansvarig; vakant 
c. Internetansvarig; xxxxx från Umeå valdes. 
d. Vice internetansvarig; posten vakant. xxxxx från Uppsala hoppar in 6 

veckor under xxxxx semester. 
e. Mailansvarig; tillsatt sedan tidigare. 
f. Vice mailansvarig; tillsatt sedan tidigare. 
g. CK-ansvarig; xxxxx från Malmö valdes. 
h. Vice CK-ansvarig; vakant. 
i. Telefonansvarig; xxxxx från Helsingborg omvaldes på 6 månader. 

xxxxx från Ystad valdes att tillträda om 6 månader. 
j. Vice telefonansvarig; vakant. 
k. Kassör; tillsatt sedan tidigare. 
l. Vice kassör; tillsatt sedan tidigare. 

14. Motioner. 
a. Motion från lördagsgruppen angående mall för motioner. Diskusion 

kring vad som avsågs med motionen, om det var ett webformulär eller 
en generell struktur för att skriva motioner. Hur ser förlagan ut? Mötet 
bad om ett förtydligsnde. Motionen avslogs. 

b. Motion från lördagsgruppen angående ändring av steg 1. Frågan ansågs 
så stor att mer tid att fundera på behövdes och bordlades därför. 
Argument som framkom: Hur lyder det amerikanska originalet? Det är 



viktigt att ej välja ut endast en drog, i detta fall alkohol. Förändring kan 
vara positiv men att vi bör tänka på tradition 4. Många ville ändra men 
frågan skulle värka färdigt innan beslut var moget, det skulle inte vara 
så enkelt att ändra ett steg. Samt att det är viktigt att påpeka 
servicestrukturen och att vi är med i WSO. 

c. Förslag till hantering av resebidrag från tillsatt kommitté. Förslaget 
bordlades med en önskan om förtydligande/förenklande. Argument 
som framkom: Väldigt komplicerat. Bra med förslag men det måste 
vara enklare. Vad säger tidigare erfarenheter? Man ska inte ”ta betalt” 
för att göra service. Grupperna ska enl. Traditionerna vara 
självförsörjande. 

d. Motion från Norrköpingsgruppen; slut på pappersutskick: avslogs med 
argument som begränsad tillgänglighet och anonymitetsbrist. 

e. Motion från Norrköpingsgruppen; tider på CK-möte. Antogs med de 
tider som beslutats i punkt 7. 

15. Övriga frågor bordlades på grund av tidsbrist. 
16. Ordförande avslutade mötet och Sinnesrobönen lästes i vi-form. 
 
 
 
 
Sekreterare ____________________________________ 
 
 
 
Justeras _______________________________________ 
 
 
 
Justeras _______________________________________ 


