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Hej! 

Här kommer kallelsen till Servicekonferensen (SK) 14 november 2015. 

Servicekonferensen kommer att hållas i anslutning till att Vuxna barn i 

Stockholm organiserar Riksmötet. Inbjudan till Riksmötet kommer att 

finnas på hemsidan. 

Diskutera och besluta om motionerna i er grupp. Utse en representant för 

att föra fram er grupps beslut och tankar på Servicekonferensen. 

Traditionellt brukar det vara en av GSR:s uppgifter. Gruppen finansierar 

själv representantens resa till Riksmötet. 

Gruppen får även gärna lämna en grupprapport till: info@aca-sverige.org 

oavsett om den är representerad på SK eller ej. Förslag på vad en 

grupprapport kan innehålla finns på aca-

sverige.org/wordpress/grupprapport-till-sk/ 

För att kommunikationen mellan servicegruppen och grupperna skall vara 

så effektiv som möjligt så rekommenderar servicegruppen alla grupper att 

regelbundet kontrollera sin e-post. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Servicegruppen 

9 oktober 2015 

 

  

mailto:info@aca-sverige.org
http://aca-sverige.org/wordpress/grupprapport-till-sk/
http://aca-sverige.org/wordpress/grupprapport-till-sk/
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Kallelse till ACA:s 

Servicekonferens 

14:e november 2015 

Tid: 12:00-17:00 

 

Birkagården | Karlbergsvägen 86B | Vasastan, Stockholm 

 

 

Välkomna! 
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ACA Sverige Servicekonferens 14 november 2015 Stockholm 
kl 12:00-17:00 
Dagordning 

 

Förkortningar som används i protokollet: 
SK - Servicekonferensen  
GSR - Gruppservicerepresentant 
SG - Servicegruppen 

 
ACA – Adult Children of Alcoholics 
ABC - Annual Business Conference  
WSO - World Service Organisation 

 

1. Inledande meditation.  
Vi stillar oss med en tre minuter lång meditation då vi inbjuder vår älskande högre makt att vara med oss i dagens beslut 

2. Mötet öppnas av SK-ansvarig. 

3. 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. 

4. Presentationsrunda och upprättande av röstlängd.  
- Beslutsförfarande under Servicekonferensen är konsensus så långt det är möjligt, annars bordläggning där det är möjligt och i 
nödvändiga fall röstning med 2/3´s majoritet. (Beslut taget SK-möte hösten 2013) 
- Deltagarna presenterar sig och de grupper de är där att företräda, alt. om de är där i eget intresse (övriga deltagare). 
- Röstlängd upprättas, dvs det klargörs vilka som har rösträtt. Endast GSR eller för grupperna utvalda representanter har 
beslutanderätt med en röst per grupp. 
 

5. Val av ordförande och sekreterare (vanligen SK-ansvarig) för mötet. 
Vi väljer betrodda tjänare att leda mötet och föra protokoll. 
– Ordförande:  
– Sekreterare:  

6. Val av två justerare. 
Justerarna granskar det färdiga protokollet så att det stämmer med vad som faktiskt hände på mötet. Ett slags koll av 
sekreterarens jobb mot de egna anteckningarna. Protokollet ska vara uppe på hemsidan senast 4 veckor efter SK. 
– Justerare:  

7. Fastställande av dagordningen. 
Mötet beslutar vad som ska avhandlas under dagen. Dagordningen fastslås, motioner sorteras och eventuella övriga frågor kan 
läggas till . Vi beslutar även när konferensen ska ha paus. 
 

8. Föregående mötesprotokoll läses och godkänns. 
 

9. Nästkommande och framtida riksmöte  
ACA:s Riksmöten äger rum två gånger om året på olika platser i landet. Då samlas gamla och nya medlemmar från hela 
landet. Vi deltar i möten med olika teman, umgås och delar erfarenheter, glädje, styrka och hopp med varandra. (Från 
broschyren Servicestrukturen i ACA-Sverige). 
Är er grupp intresserade av att arrangera ett riksmöte? Det finns hjälp att få från grupper med erfarenheter från tidigare 
riksmöte. 
 
Riksmöte våren 2016 hålls i Norrköping? 
Riksmöte hösten 2016 hålls i . . . . . . . . . . ? 
Riksmöte våren 2017 hålls i . . . . . . . . . . .? 
Riksmöte hösten 2017 hålls i . . . . . . . . . .? 
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10. Rapporter från uppdragstagare 
Olika tjänare informerar och svarar på frågor om sin verksamhet sedan förra SK-mötet. 

a. Verksamhetsrapport för SG Se bilaga 1 

b. Uppföljning av tilldelade uppdrag från förra mötet mm 

i. Upp på hemsidan: Hur mycket pengar ska gruppen skänka till ACA Sverige? Gjort! 

ii. Skriva motion om att återinföra övriga frågor. Gjort! 

iii. ”Beslut om att skicka 2 representanter för ACA Sverige för max 6000:-. De ska då rapportera 

tillbaka till ACA Sverige på nästa SK-möte.”  

iv. Skriva motion om avknoppning av översättningsgruppen. Gjort! 

11. Grupprapporter  

Grupprapporter som inte tidigare är inskickade via mail lämnas in. 

 

12. Äskande av respengar 
I första hand äskar grupprepresentanter respengar från den grupp de representerar Om pengar inte finns för att täcka hela 
resekostnaden kan resterande del äskas från SK-mötet. Beslut om äskningen godtas eller ej tas gemensamt av SK. 
 
 
 

13. World Service Organisation, WSO. 
c. Information från WSO genom Översättningsansvarig. 

 
d. Skänka pengar till WSO. 

 
e. Skicka delegat till ABC för WSO (endast aktuell vid höstens SK-möten). 

 

14. Tillsättande av poster till Servicegruppen 
- Servicegruppen blev till då programmet hade börjat växa i Sverige. Det uppstod ett behov av ett gemensamt serviceorgan. Detta 
för att underlätta både kommunikation mellan de befintliga grupperna, och fortsatt tillväxt i form av nya grupper. 
Servicegruppen är ett verkställande organ för ACA:s Servicekonferens. Gruppens funktion, riktlinjer och personal bestäms av 
ACA via Servicekonferensen. ACA:s Servicegrupp är en grupp frivilliga, som ombetts utföra nödvändig service ideellt för att 
ACA i Sverige ska kunna fortgå och finnas tillgängligt för alla vuxna barn som vill ha hjälp. 
- För att inte varje enskild post skall falla om någon lämnar sin post i förtid, behövs en vice till samtliga poster. Varje 
serviceuppdrag varar i två år. Vi rekommenderar att man ska ha gjort aktiv service inom någon ACA-grupp som ordinarie 
eller vice grupprepresentant/kassör innan man gör service inom SG. Man bör ha erfarenhet från ACA-möten under en tid av 
minst ett år. Viceposter bör ta över efter ordinarie. Dock är det Servicekonferensen som bestämmer slutgiltigt, efter gruppsamvete, 
vilka som skall tillsättas inför en ny period. (Hämtat från hemsidan, dokumentet Riktlinjer och inre strukturer för SG).  I 
dokumentet finns även uppgifter som är kopplade till de olika serviceposterna beskrivna. 
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Aktuella poster (vakanta och tillsatta): 

Servicepost Namn T.o.m. Status 

Ekonomi- och litteraturansvarig Jörgen, Stockholm vår 2017  

Vice Ekonomi- och litteraturansvarig   Vakant 

Internetansvarig  Kerstin, Malmö Höst 2015 Avgår 

Vice Internetansvarig Viktor, Stockholm Vår 2016 Efterträder 
ordinarie 

Mailansvarig Susanna, Norrtälje vår 2017  

Vice Mailansvarig Anders, Umeå vår 2017  

Telefonansvarig Tor, Malmö vår 2016  

             Vice Telefonansvarig Anna O, E-tuna vår 2017  

Översättningsansvarig Susanne, Karlstad  vår 2017  

Vice Översättningsansvarig Sara, David, Stockholm vår 2017  

SK-ansvarig   Vakant 

Vice SK-ansvarig   Vakant 

 

15. Inkomna motioner Se bilaga 2 
Om någon skickat in en motion (ett förslag) 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 SK gäller följande: senast 31/1 för att tas upp på vårens SK och senast 
31/7 för att ta upp på höstens. 
 
Motion A: Avknoppande av översättningskommittén 

 
Motion B: Avskaffande av pappersutskick 

 
Motion C: Införa övriga frågor 
 

16. Övriga frågor  
Övriga frågor anmäls under punkt ”Fastställande av dagordningen”. Motioner prioriteras innan övriga frågor. Övriga frågor får 
inte bordläggas. Om beslut om övrig fråga leder till radikala förändringar som påverkar ACA Sverige i sin helhet måste den bli 
en motion. 
 
 

Mötet avslutas. Vanligtvis med Sinnesrobönen 
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BILAGA 2 - MOTIONER 

 

Motion A - Att bilda en översättningskommitté 

 

Bakgrund: 

Under flera år har ett översättningsarbete pågått av de engelska texterna till svenska. Även om viktiga 

framsteg har gjorts så har arbetet avstannat vid flera tillfällen då Litteraturansvarige och senare 

Översättningsansvarige har avgått. Det har också gjort det svårt att skapa en hållbar och effektiv process för 

hur översättningsarbete ska bedrivas. 

 

Förslag: 

Att bilda en översättningskommitté som är fristående från SG och har mandat från SK att i enlighet med 

traditionerna och efter ACAWSO:s rekommendationer, skapa och bedriva en process med översättning och 

granskning som får ACA- litteratur översatt till svenska och godkänt av ACAWSO enligt en prioritering som 

bestämts av SK. 

 

Översättningskommittén utses av SK och ska bestå av en översättningsansvarig, en vice översättningsansvarig 

samt två till medlemmar. Översättningskommitten har också mandat att skapa och leda en 

översättningsgrupp som hjälper till att översätta och granska texterna enligt kommitténs föreslagna process. 

Det ska vara öppet för alla ACA medlemmar att medverka i översättningsgruppen.  

 

Förklaring: 

Med en kommitté blir översättningsarbetet mindre känsligt för att Översättningsansvarige avgår då det finns 

fler personer i kommittén som har ansvaret att se till att översättningsarbetet fortsätter, samt flera personer 

inom översättningsgruppen som kommer att ha god kännedom om översättningskommitténs arbete och om 

behovet finns kunna ansluta till den i framtiden. Genom att översättningskommittén blir friställd övriga SG 

så frigörs också tid och kraft att fokusera helt på översättnings arbetet. Med en översättningskommitté så kan 

översättningsarbetet bli mycket effektivare då möjligheten till snabbare beslut runt hur man bedriver 

processen ökar medan man ändå alltid har ett gruppsamvete som beslutar. 

 

Avsändare 

Susanne, översättningsansvarig 

David, vice översättningsansvarig 

Sara, vice översättningsansvarig 
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Motion B - Avskaffande av pappersutskick 

 

Bakgrund 

Under den senaste Servicekonferensen i Iggesund beslutades det att alla grupper måste ha en e-postadress för 

att få finnas med på ACA:s hemsida. Detta innebär att alla registrerade grupper kan nås via e-post. 

Problem 

Att manuellt skicka ut information i pappersform kostar ACA Sverige ca 2500kr om året. Detta är pengar 

från frivilliga bidrag som kunde användas på andra sätt att sprida budskapet vidare. Det tar även värdefull tid 

från Servicegruppen (SG) som skulle kunna läggas på annan service. 

Det går inte heller att få en konfirmation på att grupperna mottagit pappersutskicket. 

Lösning 

Att avskaffa pappersutskick och endast använda sig av e-post som medel för att skicka ut information från 

Servicegruppen till grupperna i Sverige. Möjlighet att få en konfirmation om att grupperna fått informationen 

finns också om vi endast använder e-post.  

All information kommer även att publiceras på hemsidan så att vem som helst i gruppen kan gå in och 

informera sig om vad som händer i ACA Sverige. 

 

Servicegruppen 
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Motion C - Återinföra övriga frågor på SK 

 

Bakgrund: 

Hösten 2014 togs ett beslut om att ta bort punkten övriga frågor på SK med motivet att beslut som tas på SK 

ska ha varit ute i landet för en så rättvis beslutsprocess som möjligt, dvs att alla medlemmar ska ha 

möjligheten att säga sitt, samt att återkommande bordläggning av övriga frågor (och motioner) ledde till en 

seg beslutsprocess. 

På det senaste SK uppstod behovet av flera övriga frågor som inte mynnade ut i beslut utan snarare var av en 

vägledande natur. Frågorna kom från gruppernas grupprapporter och vi diskuterade även hur 

översättningsgruppen på bästa sätt ska organiseras. Ett beslut togs dock på en övrig fråga och det var om 

ACA Sverige skulle skicka representanter till europakonventet i Finland. Denna fråga hade inte kunnat gå ut 

med en motion eftersom att informationen om detta konvent kom för sent till oss för det och därför togs 

beslut enligt vanlig beslutsordning.  

Vi konstaterade då på den konferensen att behovet av övriga frågor förmodligen kommer finnas i framtiden 

men att en motion skulle skrivas om detta. 

Syfte: 

För att SK ska kunna ta beslut om brådskande frågor men som ändå inte är av den naturen att den förändrar 

ACA Sverige i grunden, och för att kunna diskutera frågeställningar från enskilda medlemmar eller grupper 

som kräver SK:s samlade erfarenhet på plats. 

Förslag: 

Övriga punkter återinförs på dagordningen på SK. Punkten skulle finnas med under premisserna att inga 

beslut tas som påverkar ACA som helhet. Om en övrig fråga uppstår där ett beslut skulle visa sig göra just 

detta så bör en motion istället skrivas så den kan gå ut i landet bland ACA:s grupper. Övriga frågor anmäls 

under början av konferensen och motioner prioriteras innan dem. De får inte bordläggas. Under punkten ska 

denna förklaring stå med: 

Övriga frågor anmäls under punkt ”Fastställande av dagordningen”. Motioner prioriteras innan övriga frågor. Övriga frågor får 

inte bordläggas. Om beslut om övrig fråga leder till radikala förändringar som påverkar ACA Sverige i sin helhet måste den bli 

en motion. 

 

Servicegruppen i ACA Sverige 

 


