
Praktiskt möte söndag 220710 

Ordförande: I  

Sekreterare: K 

Justerare: H  

1. Föregående protokoll: uppläses av ordförande 

2. Bordlagda frågor: Inget 

3. Övriga frågor: Två punkter anmäls som tas upp under punkt 4 och punkt 8 

4. Rapporter: 

• Mejl från WCO: Hur hanteras ZOOM-grupper, tex gällande host och väntrum?. Mer info finns 
att läsa om frågan på ACA:s webbsida. 
 

• Ordförande informerar om ACA-Sveriges servicekonferens som var i våras:  
a) Konferensen hålls två gånger per år och i höst kommer konferensen att vara fysisk  
b) Ljudboksgruppen i ACA-Sverige håller på att läsa in Stora röda boken 
c) Översättningen till Stora röda boken är försenad 
d) Frivilliga korrekturläsare söks till översättningen av Stora röda boken 
e) Alla serviceposter i ACA-Sverige är täckta 
f) Beslut togs om att skänka 20 tsk till WCO 
g) En önskan från medlemmar framkom om ökad transparens kring de frivilliga bidrag som 
skänks till ACA-Sverige 
 

• Litteraturansvarig informerar: 
a) att litteraturen i lager börjar ta slut och att nya böcker behöver köpas in 
b) beslut tas att göra ett sommaruppehåll av litteraturförsäljningen under sommaren och 
återupptas den 14/8-22  
c) beslut tas att inte skicka överskottspengar till ACA-Sverige då dessa behövs för inköp av 
litteratur. 
 

• Ordförande informerar att det vid dags dato finns 3 366,77 SEK i kassan. 

 
5. Inköp: Inköp av emballage, frimärken, kuvert har gjorts under månaden. 

6. Serviceposter: 

• Lediga poster: vice kassör 
• vice GCR meddelar att hen eventuellt vill byta från nuvarande post till den lediga posten som 

vice kassör.  
• Nuvarande kassör önskar avgå vid årsskiftet  

7. Trivsel i gruppen: 
”Välkomnande och tryggt i gruppen” 
”Trivs jättebra här, fin stämning” 
”Några av oss stannar kvar alltid en stund efter mötena för att välkomna nykomlingar” 
”Roligt at det kommer nykomlingar till oss även nu när restriktionerna är över från pandemin” 



8. Rutin för nykomlingar: 
GC tar upp frågan om hur vi ska förbättra nykomlingsrutinen. Den nuvarande rutinen med att GC 
försöker få tag på någon i gruppen som kan kontakta en nykomling är omständlig. GC ger förslag att 
vi istället kan skapa en lista med frivilligas mejladresser som sedan kan mejlas direkt till nykomlingen. 
Detta tillsammans med att vi alla tar vårt ansvar och hänger kvar en stund efter mötet om det finns 
nykomlingar med på mötet för att svara på frågor etc. Inget beslut tas om ändrad rutin och frågan 
bordläggs. 

 

9. Avslut:  
Mötet avslutas med sinnesrobönen i vi-form. 


