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1. Alla hälsades välkomna och mötet öppnades av xxxxx vice CK-ansvarig. 
 
2. De tolv traditionerna lästes. 
 
3. Närvarande presenterade sig med namn, grupp och servicepost.  

Grupprapporter ombeddes lämnas in.  
Närvarade var: xxxxx – vice CK-ansvarig SK, xxxxx – Karlstad, xxxxx – Karlstad,  
xxxxx – mailansvarig SK, Lillebil – Helsingborg, xxxxx – Helsingborg,  
xxxxx – Göteborg, xxxxx – Göteborg, xxxxx – Örebro, xxxxx – Örebro,  
xxxxx – Jönköping, xxxxx – Jönköping, xxxxx – Stockholm,  
xxxxx – Lunchgrupp i Stockholm, xxxxx – Stockholm, xxxxx – Stockholm,  
xxxxx – Karlstad, xxxxx – vice mailansvarig SK, xxxxx – Norrköping,  
xxxxx – Norrköping, xxxxx – vice postansvarig SK, xxxxx – Norrköping, xxxxx – Umeå, 
xxxxx – Malmö, xxxxx – Östersund, xxxxx – Landskrona, xxxxx – Karlskrona,  
xxxxx – Malmö, xxxxx – Skövde, xxxxx – Skövde, xxxxx – Ystad,  
xxxxx – telefonansvarig SK, xxxxx – kassör SK, xxxxx – postansvarig SK,  
xxxxx – Internetansvarig SK, xxxxx – Linköping, xxxxx – Linköping, xxxxx – Lund. 

 
4. Till ordförande valdes xxxxx postansvarig och till sekreterare valdes xxxxx vice CK-

ansvarig för mötet. 
 
5. Till justerare av protokollet valdes xxxxx från Göteborg och xxxxx från Norrköping. 
 
6. Dagordningen godkändes med tillägg av:  

12 f, tillsättande av servicepost på SK, vice kassör.  
samt övriga frågor: 
15 a.  Informationen på ACA WSO hemsida, förd av xxxxx vice mailansvarig. 
15 b. Grupprapportens syfte och innehåll, förd av Uppsalagruppen via ombud. 
15 c. Genomgång och revidering av ”Förslag till mötesordning” på hemsidan, förd av 
Uppsalagruppen via ombud. 
 

7. Prioritering av frågor fick vänta tills klockan blev 16 och tiden började bli knapp. 
Denna punkt kommer att tas bort då beslut fattades i Stockholm om att mötestiden för CK-
mötet är 12-17 med paus 14.00-14.45 samt 15.40-16.00 och då en prioritering av frågor.  
 

8. Beslut på detta CK-möte valdes att fattas enligt konsensus.  
Konsensus innebär att fullständig enighet skall vara i beslutet vilket uppnås genom en 
diskussionsprocess. Varje enskild deltagare på mötet har rätt att bidra med sin åsikt i varje 
fråga dock har enbart GSR eller för grupperna utvalda representanter beslutanderätt. 
Ordförande frågar om mötet kan fatta beslut i frågan. Ordförande frågar om någon är emot 
beslutet, skulle så vara fallet följer ytterligare diskussion tills enighet råder. 
Det har fattats beslut på tidigare CK-möte att det ska vara koncensusbeslut för CK-möten. 
Denna punkt kommer så att försvinna från dagordningen.  
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9. Föregående mötes protokoll från Gävle 2006-10-13 lästes men godkändes ej då det inte 

var justerat.  
Protest från Lördagsgruppen i Stockholm att protokollet inte kommit ut till grupperna.  
SK beklagar att det blivit så. 
 

10. Nästkommande riksmöte: tystnad uppstod i salen.  
Göteborg kan vara villig att anordna riksmötet våren 2008. Hösten 2007 blev inte klart. 

 
11. Rapporter från uppdragstagare inom SK och tillsatta kommittéer: 

a. Kassör – xxxxx 
Summa ekonomiska tillgångar: 50 816 kr. Perioden sedan förra CK-mötet har varit i ett 
kraftigt plus. Stor tacksamhet för alla bidrag från grupperna. Påpekar att grupperna måste 
skriva från vilken grupp som bidragen kommer från, för vi kan inte ta emot pengar utifrån 
som från behandlingshem och kommuner enligt traditionerna. GSR ombeds kolla i 
ekonomirapporten att pengar som skickats har kommit in. 
Det finns grupper som startat konton i ACoA-Sveriges namn och organisationsnummer 
vilket gör att de också av misstag fått tillgång till SK:s konton. Kontakt per brev har tagits 
med de 5 grupper som det berör. Nya uppgifter ska inkomma snarast till Nordea och 
deklarationer från 2000 göras om. xxxxx kommer att göra en ny lathund för hur grupperna 
kan skrivas för konton.  
b. Telefonansvarig – xxxxx 
Har ännu ingen telefon, eftersom den har gått till xxxxx fd telefonansvarig. SK har 
beslutat att införskaffa en mobiltelefon med förhoppning om att det skulle vara klart till 
idag men så var inte fallet. Med en mobiltelefon blir det lättare att föra service uppdraget 
vidare samt att lösa av vid frånvaro. Kostnaderna verkar vara jämbördiga. Det finns stor 
villighet till serviceuppdraget. 
c. Postansvarig – xxxxx 
Har skickat ut startpaket till nya grupper som är: Stockholm Mansgrupp, Sundsvall, 
Skönberg, Kristinehamn, Uppsala lördagsgrupp, Landskrona, Sysslebäck, Gävle (Brynäs 
eller Sätra), Sölvesborg, Ängelholm, Lund, Skanstull, Falkenberg. Dessutom har 
dagordning och inbjudan till detta CK-möte skickats ut. Även en del nya adresslistor m fl. 
kompletteringar av material, till en del grupper som bett om det. Det som skickats ut finns 
även att hämta på hemsidan. 
d. Mailansvarig – xxxxx 
5-6 mail i veckan. Det löper bra. Många från nya medlemmar. Kan nu dela 
serviceuppdraget med vice mailansvarig xxxxx från Norrköping som nu är välförberedd.  
xxxxx från Stockholm kom med förlag om att göra en FAQ med 20 vanliga frågor. Vi tog 
en runda om förslaget. Många tyckte det lät bra, tänka på att det ändå blir ett personligare 
bemötande när det blir ett svarsmail, tänka på 5:e traditionen och 1:a traditionen samt att 
man alltid kan komma och prova ett möte. Uppdrag gavs åt internet- och mailansvariga att 
sammanställa en enkel lista med frågor och koppla till kontaktuppgifterna på hemsidan. 
e. Internetansvarig – xxxxx 
xxxxx vill avsäga sig sitt uppdrag har inte tid och möjlighet att göra de 2-3 
uppdateringarna som kommer i veckan. I perioder har det blivit uppdateringar oftare eller 
med längre mellanrum. xxxxx kan introducera ny ordinarie och ny vice internetansvarig. 
Hemsidan har en svår layout att ändra i och det tar ca 20 minuter att lägga upp en ny 
grupp. Möteslistan uppdateras av den person som gjort hemsidan från början. Det går att 
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göra detta enklare. xxxxx planerar att byta webbhotell då det varit dåligt med svar från det 
nuvarande samt att avtalet och utrymmet är likadant sedan 1990-talet då hemsidan 
startades. Möjlighet finns att lägga upp ett konferensforum för GSR där man kan ex ta upp 
saker som samåkning till riksmöte mm. SK kan då ha ett eget forum. Förbereder även för 
att grupper kan administrera vissa ändringar på hemsidan själva. Hemsideadressen 
kommer att var kvar.  

11. f. Granskningskommittén  
xxxxx skulle kontakta de som varit med, den verkar ha runnit ut i sanden. 
g. Äskning av pengar för resan till CK-mötet. Punkten senarelagd till efter pausen.  

 
12. Tillsättande av serviceposter på servicekontoret  

a. Internetansvarig  xxxxx blir kvar ½ - 1 år  
    gör bara de nödvändigaste ändringarna  
    samt introducerar ny vice 
b. Vice Internetansvarig xxxxx från Malmö erbjuder sig, vald 
c. Vice Telefonansvarig xxxxx från Skövde erbjuder sig, vald 
d. CK-ansvarig  xxxxx från Skövde tidigare vice, vald 
e. Vice CK-ansvarig  vakant 
f. Vice kassör  vakant 

 
13. Bordlagda frågor  

Översättning av de 12 begreppen/principerna har efterfrågats av Skövdegruppen vid förra 
CK-mötet. SK fick i uppdrag att forska kring granskningskommittén, återkommer. 
 
SK skulle skänka böcker som fanns hos postansvarig, Det har inte skett och de 
återkommer om var de kommer att hamna.   

 
14. Inkomna motioner  

a. Inställande av CK-möte vid sen kallelse, Lördagsgruppen i Stockholm  
Diskussion fördes, och en runda där var och en fick säga sin mening genomfördes. 
Åsikter som framkommit var bl.a.: det är svårt att få medlemmar att göra service, hitta 
lösningar, vi får ej förbruka folk, CK-möte handlar också om att ta med sig information 
hem till gruppen, vara rädda om varandra, hjälpas åt, navet för ACoA med CK-möte, 
tillfrisknande process, gör så gott vi kan, behöver varandra, vi behöver tid att ta upp 
dagordningen i grupperna, vi är alla vuxna barn, I traditionerna står för gruppens bästa – ej 
personligt, bolla saker i gruppen, bidra på det sätt man kan med service, om det blir strul 
är det ändå bättre att skicka en GSR så vi kan samlas och prata, frivilliga uppdrag, GSR 
var tidigare = gruppsamvetesrepresentant, vem straffas?, vi förlorar på inställt möte, 
representant från gruppen, lyssna och lära, engagera sig och tillfriskna. 
 
Mötet kunde inte bifalla eller avslå motionen med enighet. Dock var man eniga om att 
stänga motionen.  

 
11. f. Äskande av respengar 

4056 kronor var äskade av SK tjänare och tillresta grupper. Godkännes. 
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14. Inkomna motioner 

b. Förtydligande av dagordningen, Lördagsgruppen i Stockholm 
Hänvisning till motionen. 
Mötet kom fram till och var enigt om att: Ödmjukt be om mer text. 
 
 

14. Inkomna motioner  
c. Anskaffande av material från ACA WSO, Skövdegruppen 
Avslås, då detta enligt SK skulle finnas att hämta på hemsidan för WSO med en länk som 
skulle återges här i protokollet men har i skrivande stund ej hittats.  
Många grupper var positiva till att få utskicket till grupperna men att det inte fick bli en 
dyr kostnad. 
 
d. Post och telefon ändringar, Skövdegruppen 
Avslås, SK har tagit beslut om att skaffa en mobiltelefon. 
 
e. Ersättning av begreppet missbruk med begreppet beroende i mötesordningen, 
Karlskronagruppen 
Intressant diskussion. Ej bifallen i konsensus. Motionen stängd. 

 
15. Övriga frågor, anmälda under punkt 6, blev bordlagda då mötestiden var slut. 
 
16. Mötet avslutades. Vi bad Sinnesrobönen tillsammans i vi-form. 
 
 
_______________________  
Sekreterare xxxxx 
Vuxet barn och betrodd tjänare 
 
 
_______________________  
Justerare xxxxx 
 
 
_______________________  
Justerare xxxxx 
 
 
Förkortningar som används i protokollet: 
 
CK – Centralkommittén  
GSR - Grupprepresentant  
SK - Servicekontoret  
LK- Litteraturkommittén  
GK- Granskningskommittén  
WSO - World Service Organisation 
FAQ - Frequently Asked Questions 


