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Protokoll från ACoA Sverige Centralkommittémöte  
den 19 november 2010 kl 12.00-17.00 i Stockholm 

 
Midsommargården, Telefonplan, Hägersten 

 
 
 
1. Mötet öppnades av CK-ansvarig.  

 
2. De tolv traditionerna lästes. 

 
3. Presentationsrunda av närvarande, upprättande av röstlängd, samt inlämning av grupprapporter 

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 eller som övrig deltagare. 
b) Röstlängd upprättades, dvs det klargjordes vilka som har rösträtt: Endast GSR 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. 
 
NÄRVARANDE: 14 st.  
SK: CK-ansvarig, ekonomiansvarig och mailansvarig. 
 
Grupprepresentanter (9 st) från Gävle, Malmö, Uppsala, Göteborg, Stockholm (Kvinnogruppen, Narcissism & 
psykisk misshandel, SthlmSteg, Tisdagskvällsgruppen, Lördagsgruppen) 
 
Övriga närvarande från Stockholm (2). 
 

4. Val av ordförande och sekreterare (vanligen CK-ansvarig) för mötet. 
Till ordförande valdes vice GSR för Göteborg. Till sekreterare valdes CK-ansvarig. 

 
5. Val av två justerare. 

Mailansvarig samt övrig deltagare från Stockholm. 
 
6. Fastställande av dagordningen. 

- Mötet beslutade vad som skulle avhandlas under mötet. Förslaget till dagordning godkändes och följande ärenden 
anmäldes och lades till under Övriga frågor (punkt 16): 
a. Bekostande av riksmöte – kan man söka pengar från nationellt håll för det, hur stödjer vi mindre 
grupper ekonomiskt och på annat sätt? 
b. Vad gör vi om vi inte får en postansvarig – med hela infobiten – utskick till startpaket mm? 
c. Uppdatering av den internationella hemsidan – vem ansvarig för ändringar? 
d. Översättning av steg 1 (Malmö). 
e. Viktigt att kallelse & motioner kommer ut i tid. Vad blir annars konsekvenserna? 
f. Ha en resursgrupp till CK-ansvarige.   
g. Hur får vi medlemmar inom ACoA att göra service på alla nivåer?  
h. Hur kan vi få igång sponsringen så att vi kan tillfriskna?  
i. Riktlinjer öppna/slutna möten under riksmöten? 
j. Bygga ett nordiskt nätverk 

 
7. Mötestiden för CK-mötet är 12-17 med paus 14.00-14.45 samt 15.40-16.00 och därefter fastställs mötets 

prioritering av frågor, om tiden skulle bli knapp.  
Under första pausen har riksmötesvärdarna ordnat så att det finns soppa och macka att köpa för 20 kr. 
Kaffe och te är gratis för CK-deltagare. 
  

8. Beslut på CK-möte har valts att fattas enligt konsensus.  
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 ACoA”. Det är 
gruppsamvetet som råder och vi försöker ha i åtanke vad som är bäst för oss i ACoA 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 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. Ordförande frågar om mötet kan fatta beslut i 
frågan. Ordförande frågar om någon är emot beslutet, skulle så vara fallet följer ytterligare diskussion tills 
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enighet råder. 
  

9. Föregående mötes protokoll läses och godkännes. 
Förra CK-mötets protokoll lästes upp och godkändes. 

 
10. Nästkommande och framtida riksmöte hålls av grupper som anmäler sitt intresse. 

Riksmötet i vår (2011) kommer att hållas i Malmö. 
Riksmötet hösten 2011 kommer att hållas i Göteborg.  
 

11. Rapporter från uppdragstagare.  
- Olika tjänare inom Servicekontoret informerade om och svarade på frågor om sin verksamhet sedan förra CK-
mötet. 
 
a) Rapport från SK som helhet:  

 
 
Två frågor från CK till Litteraturansvarig (ej närvarande):  
1) Kan vi anlita en professionell översättare? Eventuellt någon från ACoA?  
2) Kan vi eventuellt söka en granskare inom ACoA, i stället för på översättningsnivå?  
Förslag: Förmedla informationen om den diskussion som förts kring detta i CK till Litteraturansvarig, att 
dessa två tankar framkommit under CK-mötet, endast diskussion, inga beslut eller rekommendationer. 
Beslut: Godkänns. CK-ansvarig förmedlar detta till Litteraturansvarig. 
 
b) Kassören gav en ekonomisk rapport för ACoA Sverige vår 2010-höst 2010 
 

Tillgångar på kontot november 2010: 30 795,33 
Tillgångar i form av lager med böcker:  7 150,00 
Totala ekonomiska tillgångar:   37 945,33 
 
Insättningar:    31 198,00 
Uttag:     27 594,50 
Periodens resultat:    3 603,50 

 
 - Böcker (Röda boken på engelska, samt arbetsboken till denna) köps in och levereras till de som 
beställer dem. Information om priser finns på vår hemsida. Under riksmötet går dessa böcker att köpa 
utan fraktkostnad!! 
- Vid ett CK-beslut för ett antal år sedan tillät man grupper i landet att använda ACoA Sveriges 
organisationsnummer. Detta har sedan ändrats och i dagsläget får inga grupper använda sig av detta 
organisationsnummer. Det finns dock fortfarande kvar en grupp som gör detta, Tisdagskvällsgruppen i 

Verksamhetsrapport för ACoA Sverige maj-november 2010 
 
Översättningen 
Översättningen av vår stora bok är igång och information om hur det fortlöper finns på 
hemsidan. En prioritering har gjorts av i vilken ordning vi ska översätta saker. Alla bidrag är 
välkomna. Kontakta litteraturansvarig genom info@acoa-sverige.org för mer information. 
.  
Hemsidan 
Vi har diskuterat hur vi ska göra med de grupper som står som vilande på hemsidan.  
Startpaket för nya grupper kommer att läggas upp på hemsidan för nedladdning.  
 
Serviceposter 
Laura har avgått som postansvarig och Louise avgår som vice internetansvarig. Vi tackar dem 
för deras service. Den stora utmaningen är att fylla serviceposterna i SK. Det senaste halvåret 
har verksamheten haltat eftersom vi saknar personer på många poster. Allt arbete är ideellt 
och det enda sättet att göra arbetsbördan rimlig är att dela på arbetet. Det är roligt och 
utvecklande med servicearbete och det enda som krävs är att du har varit med i ACoA ett tag 
för att kunna vara med och göra service.  
 
Avgående serviceposter 
Ekonomiansvarig har tjänat sin tid i SK. Vi tackar honom för den service de har lagt ner. 
Internetansvarig sitter kvar ett halvår till för att kunna lära upp en ny vice. 
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Stockholm. Detta ska åtgärdas så snart som möjligt.  
c) Äskande av respengar (lämnas under CK-mötets paus in till kassören för att sedan tas beslut om av 
mötet). 
En äskning har inkommit på 1600 kr för resa. Beslut: Godkänns av CK-mötet. 
 

12. WSO (World Service Organisation). 
a) Information från WSO genom Litteraturansvarig.  

Ingen ny information. 
Skänka pengar från CK-mötet till WSO. 
Förslag från kassören: Skicka 2 000 kr till WSO. Beslut: Godkänns.  
 
 

b) Skicka delegat till ABC-möte för WSO (endast aktuell vid höstens CK-möten). Vårens ABC-möte 
kommer att äga rum i Atlanta, Georgia, USA, den 29/4-1/5 2011. Motioner ska vara inskickade senast 
31/12 2010. 
Diskussionen utmynnade i att vi i stället för att skicka en delgat till USA väljer att fokusera på att 
upprätta en kontakt med den danska representanten i ABC WSO som ett första steg i att utveckla ett 
nordiskt kontaktnät och även på så vis upprätta en länk utåt, utanför Sverige.  
Förslag: Ej skicka en delegat till ABC. Godkänt. 
Förslag: Rekommendera Malmögruppen att bjuda in den danska ABC-representanten till Riksmötet i 
Malmö i vår. Beslut: Godkänt. 
  
  

13. Tillsättande av serviceposter i SK. 
- Servicekontoret sköts ideellt av tjänare runt hela Sverige. Här kan din grupp nominera betrodda tjänare. Det blir då 
ett nästa steg efter att ha tjänat gruppen. Ordinarie post tjänar i två år. Under tiden lärs vice-post upp av den ordinarie 
innehavaren och övertar sedan ordinarie posten. 

 
Serviceposter  Förslag   Tid till 

a)  Postansvarig  GSR tisdagsgruppen Sthlm höst 2012 
b)  Internetansvarig  Internetansv fortsätter  vår 2011 
c)  Kassör   Vice Kassör  tar vid  höst 2012 
d)  Vice CK-ansvarig  ___-___________  höst 2011 
e)  Vice Litteraturansvarig  Vice GSR söndag NPM Sthlm höst 2011 
f)  Vice Kassör   ___-__________  höst 2012 
g)  Vice Internetansvarig  Vice GSR Gbg   vår 2011 
h)  Vice Postansvarig  ___-___________  höst 2012  
 

 
14. Bordlagda frågor. 

Inga bordlagda frågor finns från föregående CK-möte. 
 
15. Inkomna motioner. 

Ingen motion finns att behandla till detta möte 
 

16. Övriga frågor. 
Frågor som anmälts under punkt 6 behandlas här. 

a. Bekostande av riksmöte – kan man söka pengar från nationellt håll för det, hur stödjer vi mindre 
grupper ekonomiskt och på annat sätt? Finns det några arbetsgrupper för detta? Vart vänder sig mindre 
grupper som håller på att starta upp möten, och hur kan man hjälpas åt över gränserna?  
Svar (informationspunkt): Grupper kan äska pengar för förskott till riksmöte. SK skänker bidrag till 
gruppen. Detta öppnar också upp för att mindre grupper ska kunna hålla riksmöte. Gruppen kan sedan 
välja att skänka överskottet från riksmötet tillbaks till SK.  
 
b. Vad gör vi om vi inte får en postansvarig – med hela infobiten – utskick av startpaket mm? 
Eftersom en postansvarig valts så utgår denna fråga. 
 
c. Uppdatering av den internationella hemsidan – vem ansvarig för ändringar? 
En person från Stockholm erbjuder sig att rensa i rasket på internationella hemsidan, och uppdatera info 
om samtliga grupper i Sverige utifrån den info som finns på svenska hemsidan. 
Beslut: Detta erbjudande tas tacksamt emot. Denna person ansvarar för uppdatering det kommande 
halvåret. Får mail från Internetansvarig om eventuella uppdateringar under den tiden.   
 
d. Översättning av Steg 1. Malmögruppen föreslår att formuleringen i Steg 1 byts ut från ’effekterna av 
beroende’ till ’effekterna av att ha vuxit upp i en alkoholistisk eller på annat sätt dysfunktionell familj’.  
Beslut: Detta är något som vi inte kan besluta utan en motion. Malmö ombeds formulera och skicka in 
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frågan som en motion till nästa CK-möte. 
 
e. Viktigt att kallelse & motioner kommer ut i tid. Vad blir annars konsekvenserna? 
Det har beslutats långt tillbaka att  kallelse till CK-mötet ska komma ut 2 månader i förväg för att man ska hinna 
diskutera motioner och förslag i grupperna. Viktigt med diskussionerna i grupperna om sponsorskap mm. 
Viktigt för demokratin att frågorna kan vädras i grupperna och att en representant kan ta med sig 
gruppens åsikter i frågorna till CK. Folk känner att de inte får ta del av det som ska tas upp på CK-mötet. 
Hur ska vi lösa det praktiskt för att underlätta att allt går till som det ska? 
Förslag: Kallelsen kan ligga uppe på hemsidan och kan fyllas på efterhand. Datum, lokal kan komma 
senare. Folk kan även anmäla övriga frågor. CK-ansvarige tar med sig dessa tankar. I dagsläget läggs 
kallelsen upp på hemsidan när den är klar. 
 
f. Ha en resursgrupp till CK-ansvarige.   
Med tanke på att det fortfarande inte finns någon vice CK-ansvarig och att arbete med att få ut protokoll 
och kallelser i tid blivit lidande, diskuterades möjligheten att ha en resursgrupp eller arbetsgrupp som CK 
kan bolla och samarbeta med för att arbetet ska kunna bli gjort på tillfredsställande sätt. Tre individer 
anmälde sig under CK-mötet att ingå i en resursgrupp till CK-ansvarige under det närmaste halvåret.  
  
g. Hur får vi medlemmar inom ACoA att göra service på alla nivåer?  
Förslag att tas med till SK och grupperna:  
- Lägga CK-mötet på lördagen, ev uppdelat i omgångar, då är fler på plats. Ett femtimmarssjok på 
fredagen är kanske inte så lyckat.  
- Ha service som tema på ett riksmöte. 
- Att få in service mer i texterna, jämte ’möten’, ’sponsorskap’, ’ringa varandra’ etc.  
- Att har service som mötestema en gång i månaden. 
- Få in nykomlingar från dag ett, komma innan möte, stanna efter, naturligt, socialt, värdefullt. Det saknas 
idag rutiner för detta på många håll.  
- Wanted-planscherna som använts för att uppmuntra till service i SK kan vara skrämmande, kanske kan 
de större framgång med en mer kärleksfull framtoning.  
Förslag: Låta en arbetsgrupp utgöra viceposten där det saknas sådana. Kan vara ett sätt att underlätta 
service. Beslut: Vi bordlägger förslaget, tar tillbaka det till grupperna. 
 
h. Hur kan vi få igång sponsringen så att vi kan tillfriskna?  
Förslag att tas med till SK och grupperna: 
- Ha fler talarmöten och bjuda in folk som har längre tid i ACoA, det ger exempel på att det finns ett 
tillfrisknande i programmet och även visar på att sponsorskap finns och funkar. Fika och mys ikring. 
- Gävle har speaker-möten en gång i månaden och rekommenderar detta. Då kommer gamla medlemmar 
och talar, och stannar så i programmet.  
- Ha ett AAA-konvent, överskridande över hela programmet, andra gemenskaper. Beslut: Ta upp som 
fråga vid nästa CK-möte – att samarbeta med andra program.  
 
i. Riktlinjer öppna/slutna möten under riksmöten - bordläggs 
 
j. Bygga ett nordiskt nätverk – bordläggs. 
 

 
17. Mötet avslutades med Sinnesrobönen i Vi-form. 

  
 

___________________________ 
Sekreterare (CK-ansvarig) 

 
 
 

 _____________________________          
Justerare 1  
 
 
 
___________________________ 
Justerare 2 

 

Förkortningar som används i kallelsen: 
 

CK  – Centralkommittén  
GSR  – Gruppsamvetesrepresentant  
SK  – Servicekontoret  
ACA – Adult Children of Alcoholics 
WSO – World Service Organisation 
ABC – Annual Business Conference 
  


