
Protokoll fört vid ACoA Sverige Centralkommittémöte 
den 1 maj 2008 kl 13.00-18.00 i Frälsningsarmén Göteborg 
 
1. Alla hälsades välkomna och mötet öppnades av xxxxx från Norrköping, mailansvarig i 

SK. 
 

2. De tolv traditionerna lästes av xxxxx från Malmö. 
 

3. Närvarande presenterade sig med namn, grupp och servicepost. Grupprapporter ombeddes 
lämnas in. Närvarande var: xxxxx – vuxet barn, xxxxx – vuxet barn och GSR i Lund, 
xxxxx – GSR i Malmö, xxxxx – GSR i Uppsala, xxxxx – avgående postansvarig, xxxxx – 
GSR i Gävle, xxxxx – vice postansvarig, xxxxx – vuxet barn från Kristianstad, xxxxx – 
Kristianstad, xxxxx – GSR i Karlskrona, xxxxx – GSR i Helsingborg, xxxxx – GSR i 
Norrköping, xxxxx – kassör, xxxxx – Sundsvall och xxxxx – GSR i Eskilstuna. 

 

4. Till ordförande valdes xxxxx – kassör och till sekreterare valdes xxxxx – GSR i Uppsala. 
 

5. Till justerare av protokollet valdes xxxxx – GSR i Karlskrona och xxxxx – Kristianstad. 
 

6. Dagordningen godkändes med ändring av punkterna: 
7) Tiderna försköts en timme framåt. 
16) Övriga frågor:  

• xxxxx från Malmö – telefonmöte. 
• xxxxx från Norrköping – inbjudan till riksmöte/konvent i Finland. 
• xxxxx från Kristianstad – e-postadress som kontaktadress. 
• xxxxx från Skövde – om översättning och om namnet ACA. 
• xxxxx från Gävle – fråga om varför riksmöte hålls två gånger per år och 

synpunkter på kontaktbarhet via e-mail och telefon. 
• xxxxx från Sundsvall – om SK, hur det ska fungera rent praktiskt och om att 

skänka pengar till WSO. 
 
7. Tiderna för CK-mötet ändrades till 13-18, med paus 15.00-15.45, samt  16.40-17.00. 
 
8. Beslut på CK-mötet har valts att fattas enligt konsensus.  

 

9. Föregående mötesprotokoll från Åkarp 2007-10-27 lästes och godkändes med en ändring i 
kassarapporten. 

 

10. Nästkommande riksmöte: 
Norrköpingsgruppen är intresserad av att ha riksmöte 2009 under våren. Gävlegruppen     
vill hålla riksmöte inom en snar framtid (inom två år), eventuellt om hösten. Skövde vill 
hålla riksmöte våren 2012. SK kommer att ordna ett CK-möte ifall ingen grupp vill eller 
kan hålla riksmöte under hösten 2008. 

 



11. Rapporter från uppdragstagare inom SK och tillsatta kommittéer: 
a) Kassör – xxxxx 
Summa: 43 933,83 kr. Inkomster var 9250 och utgifter 13 711. Utgifterna var alltså högre 
än inkomsterna. xxxxx återkommer med information om summan som stämmer. xxxxx - 
Norrköping föreslår att vi ska skicka pengar till WSO, vilket tas upp på övriga frågor. 
Någon har tagit ut kontoutdrag i Malmö och Helsingborg i Nordea. xxxxx frågar gruppen 
om det är okej. xxxxx svarade nej när Nordea ringde och frågade om allmänheten ska ha 
fri tillgång till kontoutdrag från kontot. Alla var överens om nej, men vi ansåg att det är 
okej att ringa till kassören och få ett kontoutdrag. 

 
b) Telefonansvarig 

xxxxx har hoppat av. En telefon är införskaffad, men få samtal kommer in. Val av 
telefonansvarig kommer senare. Telefonen ska stängas av. 
 

c) Postansvarig – xxxxx 
Startpaket har skickats till Vasagruppen i Göteborg, Filipstad, Falköping, 
Tingbergsgruppen i Kungsbacka, Norrtälje, Stockholm Söndag NP, Mölnbo, 
Ängelholm, Visby, Jämshög och Skutskär. Protokoll, dagordningar och inbjudan till 
riksmöte är även kopierade och skickade. Även material till startpaket är kopierade 
och De tolv stegen för vuxna barn-böcker är beställda till startpaket. 
 

d) Mailansvarig – xxxxx 
Besvarar e-mail, ger information och hjälper medlemmar, andra och vuxna barn som 
inte har gått på möte som skickar e-mail. 5-10 e-mail kommer in per vecka. Teman i e-
mailen är t.ex. om att starta ett ACoA-möte, vem som får gå på ett ACoA-möte, om 
texterna, chat, telefonmöten (där xxxxx hänvisar till CK-möten). Andra vill veta mer 
om ACoA, t.ex. hörde TV4 av sig, men de fick enligt dem själva svar för sent. Hur 
budskapet ska spridas vidare med OI är aktuellt fortfarande. xxxxx hänvisar till 
kontaktperson för varje möte för information för t.ex. media. Alla ska kolla ifall 
kontaktpersonen för gruppen stämmer. Vice mailansvarig – xxxxx är delaktig i möten 
på servicekontoret. xxxxx berättar att service är nyttigt, eftersom man sätter sig in i 
traditionerna, och xxxxx tackar för förtroendet. En övrig fråga är om anonymitet och 
förhållningssätt till media 

 
e) Internetansvarig – vice xxxxx 

xxxxx från Danmark skulle komma hit, men xxxxx kunde inte komma. Uppdatering 
av internet, xxxxx ville byta webbhotell, men xxxxx har kört vidare med Crystone. 1-7 
e-mail per vecka inkommer. En FAQ (vanliga frågor) är utlagd, och mycket spam 
kommer. 

 
f) Litteraturkommittén  

Behöver en drivkraft som gör att vi är intresserade av att få veta mer. Personer som 
själva är intresserade ska översätta. xxxxx har förslag på hur litteraturkommittén ska 
kommunicera med varandra, och xxxxx tycker att litteraturkommittén ska fortsätta, 
även fast det kan ta lång tid att komma igång. 
xxxxx – Malmö är sammankallande. De skall först ta reda på syftet med att ha en 
litteraturkommitté. 

 
g) Granskningskommittén – xxxxx Kristianstad 



Har mailat WSO, men inte fått något svar. Inget svar om litteraturöversättning, och det 
står inget om det på hemsidan.  
Förslag: Gå via xxxxx och se vad xxxxx har för kontakter. 
xxxxx – vi är samma organisation, och vi borde ha samma rättigheter med copyright. 
Övrig fråga om WSO – representant till WSO-mötena, eventuellt en gemensam för 
Norden. 
 

h) Äskande av pengar – tar upp frågan efter 15.45 
Hoppar över 15.45. 

 
12. Tillsättande av serviceposter på servicekontoret: 

xxxxx läser rekommendationerna för hur man väljs 
 
a) Kassör       Vakant, men xxxxx kan tänka sig att sitta vidare. xxxxx föreslår 

xxxxx – Lund. xxxxx kan tänka sig att vara vice kassör ½ år, men vice vice måste 
väljas för att överlappning måste ske. Riktlinjer lästes upp. På nästa riksmöte tas 
frågan upp igen. 

b) Vice kassör      xxxxx – Lund  
c) Internetansvarig      xxxxx avgår och xxxxx blir ordinarie 
d) Vice internetansvarig  Vakant – vi frågar i grupperna 
e) Vice CK-ansvarig      Vakant – vi frågar i grupperna 
f) Postansvarig      xxxxx avgår och föreslår xxxxx 
g) Vice postansvarig      Vakant – vi frågar i grupperna 
h) Telefonansvarig      xxxxx blir ordinarie 
i) Vice telefonansvarig   Vakant – vi frågar i grupperna 
j) Äskande      5216 kr för SK (resa och boende), 720 kr för grupprepresentant 

för en grupp som har dålig ekonomi. 590 kr för internetansvarig. Summa: 5706 kr. 
 
13. Tillsättande av kommittéer: 

Information saknas eftersom xxxxx inte var närvarande. 
Information kommer om ett halvår. 

 
14. Bordlagda frågor: 

Inga. 
 
15. Inkomna motioner: 

Inga. 
 
16. Övriga frågor: 

• Telefonmöten: Telia användes förut, men nu en annan operatör. Man betalar från 
sin telefon till Stockholm (dvs. lokalsamtal). Själva mötet kostar ingenting. Det är 
bra för städer som inte har möten och när det inte finns möten där och då. Många 
efterfrågar detta över e-mail. Förslag på hur sjunde traditionen ska tillämpas är att 
man betalar in via plusgiro, eller genom att man går till ett möte och lägger pengar 
i hatten. 3-15 deltagare är lagom. Frågan om det är bra eller inte för nykomlingar 
diskuterades. xxxxx mailar ut en mötesordning till SK som ska titta på den, och 
telefonmöten införs. 
 

• Inbjudan till Norden och Baltikum att delta i riksmöte/konvent i Jämse i Finland 
12-13 juli. Rita, drama och dans är kommunikationssätt som kommer att användas 



istället för språk. xxxxx ska be om en officiell inbjudan som vi lägger ut på 
hemsidan. 

 

• E-mailadress och telefonnummer som kontakt på hemsidan till grupperna. 
 

• Vad tillhör vi, och vad är vi knutna till – ACA. Vi är anslutna till dem. xxxxx läste 
upp ursprungligt appendix från The Red Book på svenska (översatt). Oenighet 
råder om varifrån vi kommer. Enligt boken får grupper heta både ACA och ACoA. 
Nu är det 30-årsjubileum. Inte Adult Children Anonymous/Adult Children of 
Alcoholics. I AA är alkoholismen problemet, men I ACA är dysfunktionen 
problemet. Båda heter ACA, men de är olika gemenskaper. Vilken litteratur ska 
ACoA i Sverige utgå från? 
Det vore bra om det kom en motion på detta… 

 

• Många grupper – inga indelningar. Det är tradition att ha riksmöte samtidigt som 
CK. 

 

• Försök att få kontakt med WSO. Ska vi skänka pengar till WSO? Ett sätt till att 
bidra till att organisationen blir bättre är att ge pengar. Frågan vad pengarna går till 
ställdes. De är självutnämnda. Ska vi lägga pengar på en representant? Ska vi ha 
en Nordenservice-organisation? Inga pengar skickas. Vi pratar med xxxxx och 
bordlägger dessa frågor. 

 

• Offentlig information – ingen informationskommitté finns med en manual, och 
ingen enskild medlem ska få detta uppdrag. Höga krav bör ställas på den person 
som får den eventuella posten. Vi måste gå ut till grupperna. Är det bra att 
informera offentligt? Alla ska vara välkomna. Dragningskraft och inte propaganda, 
men informera får vi göra. Lev och låt leva – folk får titta på hur man lever. 
Funkar dragningskraften verkligen, i och med att vi är få på CK och har många 
vakanta poster? 

 

17. Mötet avslutades vid utsatt tid. Sinnesrobönen i vi-form lästes. 
 
 
Förkortningar som används i protokollet: 
CK – Centralkommittén 
GSR -  Gruppsamvetsrepresentant 
SK – Servicekontoret 
WSO – World Service Organisation 
FAQ – Frequently Asked Questions  


