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ACA Sverige Centralkommittémöte 130323 

kl 12:00-17:00 i Stockholm 
 

1. Mötet öppnas av CK-ansvarig. 

Öppning av mötet kl 12.00 

 

2. De tolv traditionerna läses. 

- Traditionerna är de som gör ACA till vad det är. De läses för att vi bör ha dem som riktlinjer, 

färskt i minnet. 

 

3. Presentationsrunda samt inlämning av skriftliga grupprapporter till sekreteraren. 

- Närvarande: Joakim, Jeanette, Markus, Terese, Hanna, Sten, Marie och Johanna. 

- Röstlängd upprättades. Representanter från följande grupper: Västerås, Eskilstuna, Stockholm 

NP, Stockholms steg, Uppsala och Stockholms tisdags och fredagsgrupp, sammanlagt 7 röster. 

- Inga inlämnade grupprapporter. 

 

4. Val av ordförande och sekreterare (vanligen CK-ansvarig) för mötet. 

- Jeanette valdes till sekreterare och Sten till ordförande. 

 

5. Val av två justerare. 

- Marie och Joakim valdes till justerare. 

 

6. Fastställande av dagordningen. 

- Mötet beslutar vad som ska avhandlas under dagen. Dagordningen fastställdes, motioner sorteras 

(under punkt 15) och eventuella övriga frågor kan läggas till (under punkt 16). 

 

7. Mötestiden för CK-mötet är kl. 12:00-17:00 med paus 13.30-14:00 samt 15:40-16:00 och 

därefter fastställs mötets prioritering av frågor, om tiden skulle bli knapp. 

 

8. Beslut på CK-möte har valts att fattas enligt konsensus. 

 Förklaring sker av vad konsensus är. Möjlighet finns att ställa frågor och reda ut hur mötet 

fungerar och beslutar. 
 

Under mötet framkom att det inte har hittats något beslut i tidigare protokoll om att beslut under CK 

har valts att fattats i konsensus. Representanter för SG har letat men inte funnit något formellt beslut 

om konsensusprincipen och menar att av den anledningen ska vi bestämma på varje möte hur beslut 

ska tas. Det innebär att varje möte inledningsvis måste ta beslut om hur beslut ska tas – röstning 

eller konsensus. Mötet diskuterade frågan och tog beslut att grupperna behöver vara med i denna 

diskussion och föreslår därför att frågan bordläggs till nästa CK. Mötet beslutar att vi ska fortsätta ta 

beslut i konsensus denna gång och att CK skriver en motion till nästa CK.  

 

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 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 enighet råder. 
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9. Föregående mötesprotokoll läses och godkännes. 

 Förra protokollet läses upp och godkännes om ingen har något att invända. Det kan också 

godkännas med ändringar. 
 

Ordförande läste föregående protokoll. Protokollet godkänns inte eftersom alla som var med på 

mötet inte är eniga om att vissa beslut togs samt att frågorna inte heller hade varit ute i grupperna 

innan som dom ska. Beslut som faller är sammanfattningsvis: 
 

 Skicka pengar till WSO  

 Äskande av respengar  

 Delegat skickas som observatör utan rösträtt 

 Inget CK-möte under våren 2013 

 Att lösa upp servicegruppen 

 Tillsättande av den nya servicegruppen 

 Prioritering av SG:s arbete. Utskick av pappersbrev, internationella möteslistan. 

 Uppgradera bankkonto  

 Öppna eller slutna möten under riksmötet 

 

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

- Här kan din grupp anmäla sitt intresse att anordna ett kommande riksmöte. Det är bra om 

grupperna har frågat sig om de är intresserade av att vara arrangörer, det finns hjälp att få från 

grupper med erfarenheter från tidigare riksmöte. Det blir enklare om man vet var nästa riksmöte 

ska hållas då visst material kan överlämnas direkt. Det underlättar mycket praktiska spörsmål om 

vi långt i förväg vet var och när nästa riksmöte blir. Frågan ställs till alla grupper. 

 

Riksmötet hösten 2013 kommer att hållas i ... 

Riksmötet våren 2014 kommer att hållas i ... 

Riksmötet hösten 2014 kommer (troligen) att hållas i … 
 

Ingen grupp anmälde intresse att hålla i riksmöte. 

 

11. Rapporter från uppdragstagare. 

- Olika tjänare informerar och svarar på frågor om sin verksamhet sedan förra CK-mötet. 

 

a) Rapport från SG som helhet genom telefonansvarig (Verksamhetsrapport för ACA Sverige). 

Även internetansvarig, vice telefon och tillförordnad ekonomiansvarig samt litteraturansvarig 

rapporterade som sina serviceposter. Internetansvarigs rapport bifogas via hemsidan. 

b) Tillförordnad kassör Sten ger en ekonomisk rapport för ACA Sverige. Eftersom vi inte haft 

någon ekonomiansvarig i servicegruppen saknar vi en del dokument och kontohanteringspapper 

som till exempel firmatecknare för ACA Sverige. Därför har inte en del transaktioner ägt rum, som 

att skänka pengar till WSO. Sten arbetar med det och firmateckning sker under dagens CK. 

c) Äskande av respengar. Markus, telefonansvarig, äskar 1615:- för resa och boende. CK godkänner 

och Markus lämnar kvitto till Sten efter mötet. Nu togs också ett nytt beslut att godkänna det 

äskande som framlades om respengar för telefonansvarig till förra CK i Uppsala (det gamla 

upphävdes ihop med protokollet).   

I första hand äskar grupprepresentanter respengar från den grupp de representerar Om pengar 

inte finns för att täcka hela reskostnaden kan resterande del äskas från CK-mötet. Beslut tas 

gemensamt av CK om äskningen godtas eller ej. 

 

12. WSO (World Service Organisation). 

a) Information från WSO genom Litteraturansvarig. 
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b) Skänka pengar från CK-mötet till WSO. Beslut: Vi skänker 10% till WSO. 

c) Skicka delegat till ABC-möte i Köpenhamn den 26-28 april för Servicegruppen ACA Sverige. 

Beslut: CK skickar två representanter till ABC i Köpenhamn för att representera ACA Sverige, en 

med rösträtt och en åhörare. Representanterna rapporterar tillbaka till grupperna i Sverige och CK. 

CK beslutar att litteraturansvarig Jeanette och telefonansvarig Markus åker. Reserv om någon av 

dessa två blir sjuka är i första hand Marie från Stockholm NP och efter det Joakim från 

servicegruppen.  

 

13. Tillsättande av serviceposter i SG. 

- Servicegruppen 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   Vem Tid till 

Telefonansvarig  (Markus, Malmö) vår 2014 

Vice Telefonansvarig  (VAKANT) vår 2014 

Litteraturansvarig  (Jeanette, Eskilstuna) höst 2013 

Vice Litteraturansvarig (Marie, Stockholm NP) höst 2013 

Ekonomiansvarig  (Sten, Uppsala) höst 2013 

Vice Ekonomiansvarig (VAKANT) höst 2013  

CK-ansvarig (VAKANT) vår 2015 

Vice CK-ansvarig  (VAKANT) vår 2015 

Internetansvarig  (Joakim, Stockholm) höst 2013 

Vice Internetansvarig  (Kerstin, Stockholm) höst 2013 

Postansvarig  (Kristina, Stockholm lördag) vår 2015 

Vice Postansvarig  (Hanna, Västerås) vår 2015 

Mailansvarig (Angelica, Göteborg) vår 2015 

Vice mailansvarig (Therese, Uppsala) vår 2015 

 

Utöver dessa finns även en tidigare medlem i Servicegruppen utan specifik post: 

Linda, Uppsala. CK frågar Linda om någon av de lediga vice posterna. Vill hon vara med i 

Servicegruppen så är hon varmt välkommen.  

 

Och ytterligare en som fungerar som stödperson till internetansvarig och hjälper till med den 

internationella möteslistan: Hilde, Funäsdalen. Vi tackar Hilde för service! 

 

14. Inkomna motioner. 

Om någon skickat in en motion (ett förslag) i förväg finns det som bilaga till dagordningen. 

Diskutera igenom motionen på ett praktiskt möte. Om din grupp vill väcka en fråga är det bäst att 

skicka in en motion till servicegruppen. Detta kan göras när som helst under året, men vill du ha 

med den på ett specifikt CK gäller följande: senast 31/1 för att tas upp på vårens CK och senast 

31/7 för att ta upp på höstens. 

 

a) Motion från Servicegruppen: Servicegruppens ansvar. Motionen bifalles inte i befintlig form. 

Otydlighet i formuleringar som lett till olika tolkningar av motionens innehåll, vilket lett till att 

motionen inte bifölls i grupperna.  

 

15. Bordlagda frågor. 

- Detta är frågor som inte fattats beslut om eller som inte hanns med på förra CK-mötet. Diskutera 

gärna dessa på praktiskt möte i din grupp. 

 

b) A:et i ACA - A i ACA står för ”alcoholics” och inte för ”anonymous”. En förklaring kring 

varför detta kan misstas ska undersökas och redovisas till nästa CK. Bordläggs. 
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c) Mötestexter från Danmark - där används en del texter som medlemmar funnit värdefulla, bl.a. 

”Bill of rights”, och de som lämnat frågan tar på sig att undersöka texternas ursprung och om 

de är konferensgodkända innan vi fattar beslut. Bordläggs. 

d) Informationsflyers - ska vi ta fram flyers för ACA som kan spridas på t.ex. offentliga platser för 

att visa att vi finns? Beslut: arbetet med flyers fortsätter och vi beslutar att lägga upp förslag 

på hemsidan för grupper att tycka till om. Har din grupp ett förslag till flyer? Maila synpunkter 

och förslag till internet@aca-sverige.org. 

e) Servicetid i servicegruppen - Frågan kvarstår. Bordläggs. 

f) Internetbaserade grupper (bifogad förra gången) Bordläggs. 

g) Grupprapporter, dvs hur det ser ut i enskilda grupper - behövs dem? Bordläggs. 
 

 

16. Övriga frågor. 

Frågor som anmälts till ck@aca-sverige.org alternativt under punkt 6 behandlas här. 

 

Nedan frågor som diskuterades på förra CK, men som av olika anledningar har kommit in 

önskemål att diskutera igen: 

h) Delegat till ABC: Delegat skickas som observatör utan rösträtt, men det var i förhoppningen att 

grupperna skulle skicka egna representanter. Nu när vi väljer att ha ett CK under våren minskar 

ev chansen att grupper har möjlighet att skicka representant till både CK och ABC. Ska vi tänka 

om och ge representanten mandat att rösta för ACA Sverige? Läs under punkt 12c. 

i) Servicegruppens sammansättning: Förslag att upplösa servicegruppen och skapa en ny 

servicegrupp utan fastställda poster. Frågan stryks – ej aktuell längre. 

j) Prioritering av det SG´s uppgifter: bör detta bli ett stående inslag på CK och läggas in i 

dagordningen? Frågan stryks – ej aktuell längre. 

k) Stryks - tas bort som uppgift:  

- Utskick av pappersbrev. Grupperna uppmanas att skaffa epostadresser så att de kan få 

information digitalt.  

- Internationella möteslistan - vi ber WSO ta bort Sverige från den listan.   

Ej aktuell eftersom beslut från förra CK har hävts. 

l)     Ska vi ta beslut enligt konsensus eller rösta? Bordläggs. 

m)    ACA:s ekonomi och bankkonto. Vi vill att bankkontot uppgraderas med internetbank och 

kontokort för att underlätta kontohanteringen. Beslut: godkänns. 

o) Vad anser CK om fördelningen av öppna och slutna möten på riksmöten? Bordläggs. 

 

 

17. Mötet avslutas. 

Avslutning, vanligtvis med Sinnesrobönen. 

 

Förkortningar som används i kallelsen:

CK – Centralkommittén 

GSR – Gruppsamvetesrepresentant 

SG – Servicegruppen 

ACA – Adult Children of Alcoholics 

WSO – World Service Organisation 

ABC – Annual Business Conference 

 

 

Justerat 130430 

Joakim  

Justerat 130523 

Marie 

 


