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Protokoll för ACA Sverige Centralkommittémöte 
den 1 juni 2012 kl 12:00-17:00 i Mora 

 
 

1. Mötet öppnades av CK-ansvarig. Tillsammans bad vi Sinnesrobönen i vi-form. 
Ett särskilt Tack riktades inledningsvis till Moragruppen, som stod värd för vårens riksmöte med 
temat ”Gör det enkelt”! 

2. De tolv traditionerna lästes. 
 
3. Presentationsrunda samt inlämning av skriftliga grupprapporter till sekreteraren. 
a) De närvarande presenterade sig med förnamn, vilken grupp/stad de kom från, samt om de var vid 
CK-mötet i egenskap av representant för sin grupp, övrig deltagare eller representant i 
Servicegruppen. Närvarolista skickades runt. 
b) Röstlängd upprättades, d v s det klargjordes vilka som har rösträtt. Endast GSR 
(Gruppsamvetesrepresentant) eller för grupperna utvalda representanter, har beslutanderätt med en 
röst per grupp. 
c) Grupprapporter som inte tidigare skickats in via mail lämnades in till sekreteraren/CK-ansvarige. 
Antal inlämnade: 1 st, från Uppsala. 
d) Äskande av respengar. Klargörande gjordes om vem som kan äska pengar för resa och en 
övernattning. Äskningar för SG-representanter sker i första hand till Servicegruppen. Äskningar för 
GSR sker i första hand till den grupp de representerar. Om pengar inte finns för att täcka hela 
resekostnaden kan resterande del äskas från CK-mötet. Beslut om äskningen godtas eller ej tas 
gemensamt av CK. Äskning tillåts endast om man valt det billigaste alternativet av resa och 
övernattning. Ingen äskning gjordes under mötet. 
 
NÄRVARANDE: 19 st. 
SG (5 st): CK-ansvarig Caroline, Sundsvall; Mejlansvarig Anna, Norrköping; Litteraturansvarig 
Jeanette, Eskilstuna; Tillförordnad Internetansvarig (GSR) Joakim, Stockholm; Vice Telefonansvarig 
Marcus, Malmö. Ej närvarande: Ekonomiansvarig Daniel och Postansvarig Sara. Avgått: 
Telefonansvarig Jessica och Vice Internetansvarig Dennis har sedan förra CK-mötet avgått från sina 
uppdrag. 
 
Grupprepresentanter (8 st): från Lund, Gävle (2 st), Stockholm (2 st), Mora, Uppsala, 
Valdemarsvik. 
 
Övriga närvarande (6 st): från Mora (4 st), Stockholm, Uppsala. 
 
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
Till ordförande valdes Tillförordnad Internetansvarig, Joakim. Till sekreterare valdes CK-ansvarig, 
Caroline. 
 
5. Val av två justerare. 
Till justerare valdes Anna, GSR Gävle, och Jeanette, Litteraturansvarig. 
 
6. Fastställande av dagordningen. 
Dagordningen antogs i sin befintliga form. Följande lades till under Övriga frågor (punkt 16). 

- Mötestext – mötesordning från Köpenhamn. 
- Konsensus – önskan att förtydliga innebörden och betydelsen av detta. Text bifogas under 

punkt 8.  
- Alkoholics / Anonymous – betydelsen av A:et i ACA. 
- Vakanta poster i Servicegruppen. 

 
7. Mötestiden för CK-mötet är kl. 12:00-17:00 med paus 14:00-14:45 samt 15:40-16:00 och därefter 
fastställs mötets prioritering av frågor om tiden skulle bli knapp. Inför nästa CK-möte kommer tiderna 
för paus att justeras. Tack för de synpunkter som kom in vid detta möte! 



 

2 

 
8. Beslut på CK-möte har valts att fattas enligt konsensus. 
Oklarhet fanns om hur vi löser en situation där enighet ej uppnås i någon fråga. Skulle så bli fallet så 
kan frågan antingen; bordläggas, återkomma som motion eller att motionen skrivs om för att bli 

tydligare i sin form. 

Konsensus innebär att fullständig enighet skall råda för att beslut ska kunna tas. Detta uppnås 
genom en diskussionsprocess. Varje enskild deltagare på mötet har rätt att bidra med sin åsikt i varje 
fråga, det är viktigt att uttrycka det vi vill ha sagt och även ”bra för vårt tillfrisknande inom ACA”. Det 
är gruppsamvetet som råder och vi försöker ha i åtanke vad som är bäst för oss i ACA som grupp när 
vi fattar beslut. Alla åsikter är lika värda, dock har endast GSR eller för grupperna utvalda 
representanter beslutanderätt med en röst per grupp (se punkt 3 b ovan ang röstlängd). Det är viktigt 
att uttrycka vad som är gruppens åsikt (den grupp man representerar på CK-mötet) och vad som är 
en personlig åsikt. GSR/representanten får med sig gruppens mandat att i en enskild fråga antingen 
ändra sig till gruppsamvetet i CK eller att behålla sin ståndpunkt i frågan. Ordföranden frågar om 
mötet kan fatta beslut i frågan. Ordföranden frågar om någon är emot beslutet, skulle så vara fallet 
följer ytterligare diskussion tills enighet råder. 
 
9. Föregående mötes protokoll lästes och godkändes efter tillägg. 
Förra CK-mötes protokoll (Gbg 7 okt 2011) lästes upp och godkändes med tillägg i; Punkt 11 c) 
Frågetecken uppstod om vi har skickat bidrag till WSO efter vårens och höstens CK-möten 2011.  
Daniel, kassör, rapporterar i efterhand att bidraget är överfört. Punkt 13 j) Ordinarie Postansvarig är 
Sara, sedan CK-mötet våren 2011. 
 
10. Nästkommande och framtida riksmöte hålls av grupper som anmäler sitt intresse. 
Det saknas ännu värdskap för riksmötet hösten 2012 och vilken grupp som helst i Sverige har 
möjlighet att anmäla sitt intresse för detta värdskap. Det finns erfarenheter att ta del av från tidigare 
värdgrupper via Servicegruppen. Frågan står nu öppen för de som vill anmäla sitt intresse! 
Servicegruppen lämnar gärna råd och tips till intresserade och tar varmt emot intresseanmälningar! 
Riksmötet hösten 2012 kommer att hållas i ... 
Riksmötet våren 2013 kommer att hållas i ... 
Riksmötet hösten 2013 kommer (troligen) att hållas i ... 
 
11. Rapporter från uppdragstagare i SG. 
Olika tjänare inom Servicegruppen (SG) informerade och svarade på frågor om sin verksamhet sedan 
det senaste CK-mötet. 
 
a) Verksamhetsrapport för ACA Sverige genom Vice Telefonansvarig Marcus. 
Viss osäker finns om hur verksamhetsrapporten ska sammanställas. Servicekontoret bytte namn vid 
förra CK-mötet till Servicegruppen. Servicegruppen har telefonmöten ca var tredje/fjärde vecka där 
olika frågor diskuteras. Det har tyvärr varit dålig uppslutning på telefonmötena med ca 2-4 personer 
per gång och det krävs tre deltagare för att beslut ska kunna fattas. Telefonansvarige sammankallar 
till SG-mötena. I övrigt behandlas frågor om hemsidan som är under ombyggnad, samt litteraturfrågor 
och andra frågor inom SGs serviceposter. Servicegruppen har som ambition att övergå till möten via 
Skype, eftersom antalet personer som kan delta vid telefonkonferensen har begränsats till ca 5 
personer. Det är viktigt att vi kan erbjuda alla med serviceuppdrag att delta, då det ur traditionerna 
går att utläsa att ingen får uteslutas. Ett antal Skype-möten har hittills genomförts, men problem med 
uppkoppling har förekommit. Nya försök ska dock göras eftersom många av oss är nya Skype-
användare. 
 
b) Vice Telefonansvarig Marcus, rapporterar att han har trätt in som ordinarie telefonansvarig, då 
tidigare ordinarie inte haft möjlighet att fortsätta med uppdraget. Marcus har haft telefonen i ca 2 
månader och det ringer ca 1-2 samtal i veckan. 
 
c) Litteraturansvarig Jeanette, rapporterar att litteraturgruppen håller på med översättning av 
litteratur och broschyrer, och att en ordlista snart är fullständig och ska användas i den fortsatta 
översättningen. När ordlistan är klar, är ca 4 broschyrer så gott som klara. Kontakt sker med WSO 
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angående litteraturfrågor. Nyhetsbrev skrivs och skickas ut ca 2 gånger per år, enskilda får gärna 
skriva egna bidrag som exempelvis delningar, dikter etc, mejla bidragen till litteraturansvarig, via 
mejladress på hemsidan. Vice litteraturansvarig saknas. 
 
d) Mejlansvarig Anna, rapporterar att det inte har kommit så mycket mejl sedan hon klev på posten. 
De flesta mejl handlar om enkla frågor om vad som menas med öppet möte, hur möten går till, 
inbjudningar att delta på föreläsningar och i intervjuer. Vice mejlansvarig saknas. 
 
e) Vice litteraturansvarig har sedan det förra CK-mötet varit tillförordnad internetansvarig efter att 
SG:s internetansvarig avgått från sin post. Internetansvarig Joakim rapporterar att vi har en ny server, 
som innebär att serviceposter inom SG behöver byta mejlbox innan november då nuvarande 
mejlboxar stängs ner. Detta innebär i vissa avseenden en hel del administrativt arbete för SG. 
Hemsidan uppdateras kontinuerligt. Information har uppdaterats på WSOs hemsida när det gäller 
möteslistan. Arbetet pågår med att utvidga ACA-namnet på sökmotorer för närbesläktade uttryck. 
Uppdraget innebär en hel del administrativt arbete och det finns önskemål om att få dela ansvaret 
med någon. Vice internetansvarig saknas. 
 
f) Ekonomiansvarig Daniel var ej närvarande, men har rapporterat följande:  
I kassan i juni fanns 32.332,33 kr. I februari köptes 40 st arbetsböcker, 20 st Big Book för 8 917 kr 
plus tullavgift på 783 kr, total summa 9 700 kr. I juni fanns 31 st arbetsböcker och 16 st Big Book i 
lager. Daniel påminner om att det behöver tillsättas en ny ordinarie kassör vid nästa CK-möte, 
eftersom han då har fullgjort perioden som vice och ordinarie kassör för ACA Sverige. Vice 
Ekonomiansvarig saknas. 
 
g) Postansvarig Sara var ej närvarande, men har rapporterat följande: 
Från förra CK-mötet i Göteborg har två utskick gjorts, ett i januari och ett i april. Ungefär 15 brev 
skickas varje gång. En engångskopieringsavgift på 100 kr har betalats till Stadsmissionen. 40 st 
frimärken och kuvert har inköpts. Ett utskrivet startpaket har skickats, kostnad för porto + utskrift ca 
80 kr. E-postadresser är fortfarande inte sorterade ordentligt. Vice postansvarig saknas. 
 
h) CK-ansvarig Caroline, rapporterar att överlämnandet av CK-materialet skedde vid årsskiftet och är 
ännu inte är helt klart. Just nu läses gamla protokoll och andra dokument för att bli mer insatt i 
uppdraget och SGs verksamhet som helhet. Vice CK-ansvarig saknas. 
 
12. WSO (World Service Organisation). 
a) Information från WSO genom Litteraturansvarig. 
På www.adultchildren.org kan man läsa nyhetsbrevet ComLine från WSO och även köpa litteratur, 
samt ta del av motioner och protokoll från det senaste ABC-mötet. Det var ABC konferens (Annual 
Business Conference) i Kalifornien i maj i år, och det hade kommit in ett flertal motioner, bland annat 
en om att ta copyright på namnet Adult Children Alcoholics. Finland har översatt Big Red Book och 
Danmark är klar med sin översättning av arbetsboken. Båda böckerna finns att köpa på 
www.adultchildren.org. Nästa vår är det ABC-konferens i Danmark! 
 
b) Skänka pengar från detta CK-möte till WSO. 
Beslut: Vi skickar 2 000 kr. 
 
c) Skicka delegat till ABC-möte för WSO (endast aktuell vid höstens CK-möten). 
Bordlagd: Beslut tas på höstens CK-möte. 
 
13. Tillsättande av serviceposter i SG. 
Servicegruppen sköts ideellt av tjänare runt hela Sverige. Alla grupper kan nominera betrodda tjänare. 
I den bästa av världar rekommenderas det att först ha gjort service i gruppen innan viceuppdrag och 
ordinarieuppdrag i SG, men till syvende och sist är det serviceviljan som räknas! Är du intresserad av 
en post eller har frågor kring uppdragen, hör av dig till Servicegruppen, vi behöver bli fler! 
 
Serviceposter i SG, uppdragstid t o m. 
a) CK-ansvarig, Caroline, höst 2013 
b) Vice CK-ansvarig____vakant____ 
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c) Ekonomiansvarig/kassör, Daniel, höst 2012 
d) Vice Ekonomiansvarig/kassör_____vakant_____ 

e) Internetansvarig Joakim, höst 2013, (tidigare vice litteraturansvarig) 
f) Vice Internetansvarig___ vakant____ 
 
g) Litteraturansvarig, Jeanette, höst 2013 
h) Vice litteraturansvarig____vakant____ 
 
i) Mejlansvarig, Anna, höst 2013 
j) Vice mejlansvarig_____vakant_____ 
 
k) Postansvarig Sara, vår 2013 
l) Vice Postansvarig ____vakant____ 
 
m) Telefonansvarig Marcus, vår 2014, (tidigare vice telefonansvarig) 
n) Vice Telefonansvarig Sten, vår 2014 
 
Servicegruppen välkomnar särskilt Sten som valdes in som vice Telefonansvarig! 
ACA Sverige och Servicegruppen behöver en ny uppdragstagare till posten som Ekonomiansvarig från 
hösten 2012. Intresserade som vill bli invalda i SG uppmanas att närvara vid höstens CK-möte. 
Intresseanmälningar och nomineringar välkomnas till SG via mejladresser på hemsidan.  
 
14. Bordlagda frågor. 
Inga bordlagda frågor fanns från föregående protokoll vid CK-mötet i Göteborg, hösten 2011. 
 
15. Inkomna motioner. 
De grupper som vill väcka en fråga/ge ett förslag till CK-mötet för ACA Sverige skickar in en motion till 
Servicegruppen före 31 januari för CK-möte vår och före 31 juli för CK-möte höst. Adress: ck@acoa-
sverige.org eller mejladress via hemsidan. Se beslut under punkt e. 
 
a) Motion från Servicegruppen: Angående tid för CK-möte.  Beslut: Motionen bifalles, mötet flyttas 
från fredag till lördag kl 12-17 med början hösten 2012.  
 
b) Motion från Servicegruppen: Angående CK-möte. Beslut: Stryks med anledning av föregående 
beslut. 
 
c) Motion från Uppsala-gruppen: Ändring av formulering i Steg 2. Beslut: Motionen bifalles. 
Formuleringen blir ”Vi kom till tro att en kraft…”.  Ändring av formulering i Steg 11. Beslut: Motionen 
bifalles. Formuleringen blir ”Vi sökte genom bön och meditation…”.  
 
d) Motion från enskild Stockholm: Erfarenheter från riksmötet. Beslut: Motionen bifalles. CK-ansvarig 
får i uppdrag att sammanställa de dokumenterade erfarenheter som finns från tidigare riksmöten. 
Detta kommer sedan att finnas hos CK-ansvarig för den/de som vill ta del av dessa och vill ha tips för 
att ordna ett riksmöte. 
 
e) Motion från enskild Stockholm: Motioner + kallelse till CK, del 1. Beslut: Motionen bifalles. 
Ändringen innebär att motioner ska inlämnas till CK-ansvarig före den 31 januari inför vårens CK-
möten, och före den 31 juli till höstens CK-möten. Motioner som inkommer efter dessa datum 
behandlas på nästkommande CK-möte. Adress: ck@acoa-sverige.org eller annan mejladress på 
hemsidan. 
 
f) Motion från enskild Stockholm: Motioner + kallelse till CK, del 2. Beslut: Motionen stryks, då det 
anses bäst att ha ett slutdatum för när motioner ska vara inne.  
 
g) Motion från enskild Stockholm: Datum för CK-möte. Beslut: Motionen bifalles. Har ingen tagit på sig 
värdskapet för ett riksmöte före den 15 april för våren, och före den 15 oktober för hösten, står det 
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Servicegruppen fritt att ordna ett fristående CK-möte, där information om tid och plats meddelas så 
snart datum och lokal är bokad. 
 
h) Motion från enskild Stockholm: Servicehandbok. Beslut: Motionen bifalles. Servicegruppen får i 
uppdrag att sammanställa en Servicehandbok. CK-ansvarig får i uppdrag att sammanställa värdefull 
information och beslut som tagits vid tidigare CK- och SG-möten utifrån de protokoll som finns. 
 
16. Övriga frågor. 
Frågor som anmälts till ck@acoa-sverige.org alternativt under punkt 6 behandlas här. 

a) Service tid i SG: Denna fråga har kommit upp och bordlagts på flera CK-möten. Vi tolkar 
detta som om att det är en angelägen fråga, men alltför omfattande för att SG ska hinna ta 
den på sina vanliga telefonmöten. Vi föreslår att SG tittar över detta på sitt arbetsmöte 
sommaren -12 och sedan kommer med ett förslag till höstens CK-möte 2012. Beslut: Bifalles. 

b) Hur handskas man med medlemmar som bryter mot traditionerna på mötet. 
Diskussionspunkt: Det finns erfarenheter i grupper om att rasistiska uttalanden etc uttrycks 
under möten. Som förslag till lösning lyfter CK fram att; Genom mötesledare och 
mötesmanual särskilt poängtera de traditioner som man upplever bryts, och genom detta 
stärka gruppen och vilka värderingar som gruppen står för. Ta upp frågan som en 
gruppsamvetesfråga om hur gruppen ska lösa det som upplevs störa mötet/gruppen. Sök svar 
på hur AA löser liknande frågor. Be om hjälp från andra lokala grupper. 

c) Informationsflyers, mallar exempel från AA. Diskussionspunkt: Mallar från AA visas på CK-
mötet och responsen är positiv. Vi uppmuntrar dock att den/de som inkommit med frågan 
återkommer med en motion inför nästa CK-möte i syfte att ge andra grupper chansen att 
komma med synpunkter, då det handlar om hur vi ska föra vårt budskap vidare.   

d) Mötestexter, mötesordning, som finns på ACA-möten i Köpenhamn. Diskussionspunkt: 
Frågan tas upp om ACA är intresserad av att översätta en del texter som används på möten i 
Köpenhamn, tex ”Bill of Rights”. Responsen är positiv, men CK ser gärna efterforskningar om 
textens ursprung innan beslut tas. 

e) Konsensus, att klargöra vad detta innebär. Konsensustexten finns alltid bifogad i kallelsen 
för att förklara beslutsprocessen vid CK-mötet. Texten bifogas även i detta protokoll för alla 
att ta del av, se punkt 8. 

f) A:et i ACA – ACA står för Adult Children of Alcoholics hos WSO. Frågan har varit uppe 
tidigare, men en förklaring av varför det kan misstas för ”Anonymous” hanns inte med under 
detta möte och behöver undersökas närmare, så frågan bordläggs. 

g) Poster i SG; vakanta och ordinarie. Är du nyfiken på serviceuppdragen, hör av dig till 
Servicegruppen, du behövs! 

 
17. Mötet avslutas. 
Mötet avslutades med Sinnesrobönen i vi-form. 
 
 

 

 
 

Till sist…. 

Vill CK-ansvarig och SG rikta ett Varmt Tack till alla som närvarade vid detta CK-möte och gjorde detta 

möte möjligt! 

 

Tack till alla Er som gör service! 
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Caroline, CK-ansvarig SG, Sundsvall 
Sekreterare 
 
Anna, GSR Gävle 
Justerare 1 
 
Jeanette, Litteraturansvarig SG, Eskilstuna 
Justerare 2 
 
Förkortningar som används i kallelsen: 
CK – Centralkommittén 
GSR – Gruppsamvetesrepresentant 
SG – Servicegruppen 
ACA – Adult Children of Alcoholics 
WSO – World Service Organisation 
ABC – Annual Business Conference 


