
Gruppsamvetsmöte 2023-01-12

Samverkar vår grupp med de tolv traditionerna?

Ett: Sätter gruppen en individs intressen före gruppens välfärd, eller ACA som helhet?

Mötesdeltagare svarar nej, att de inte känner det och inte har märk det.

Två: Gör vår grupp någonting som går emot majoriteten av gruppsamvetets vilja?

Mötesdeltagare säger nej. En svarar att det är svårt att svara på men det är inget de upplevt.
En annan säger att den inte kan se att det skulle vara så.

Tre: Utestänger vår grupp någon med vuxet barn-problematik från att delta i gruppen?

En mötesdeltagare säger att den alltid känt sig välkommen. En tar upp att det är få som deltar
i gruppen som har utomnordisk eller utomeuropeisk bakgrund, men att det kan bero på yttre
faktorer. Några i gruppen säger att de har utomnordisk bakgrund. En säger att det kan ha med
olika saker att göra, som hur saker är formulerade eller vilka som nås.

Fyra: Gör vår grupp någonting som inte är i enlighet med ACA:s principer eller påverkar
andra grupper, eller ACA som helhet?

En person svarar att den inte uppfattar att vi gör det. En säger att vad den sett så följer vi
principer och traditioner. En svarar nej.

Fem: Gör vår grupp någonting som står i konflikt med att föra budskapet vidare till de vuxna
barn som söker en lösning på sina problem?

En mötesdeltagare svarar att det är tvärtom, att gruppen verkar för att sprida det vidare
exempelvis genom gratis porto vid köp av litteratur. En person instämmer och säger att
materialet som ligger öppet på gruppens hemsida sänkte tröskeln för att våga gå på mötet. En
annan säger att den tycker att vi för budskapet vidare och att vi är bra på att ta emot nya
personer.

Sex: Finns det något vi gör som kan uppfattas, uttalat eller underförstått, som
sammanblandning, stödjande, eller bindning till någon liknande verksamhet eller
utomstående företag?



Flera mötesdeltagarna svarar att det inte är något de har märkt av och en säger att det inte
verkar så.

Sju: Tas det emot donationer från andra än ACA-medlemmar?

Endast gåvor från medlemmar kommer in, samt självkostnadspris för litteratur.

Åtta: Tas det betalt för tolvstegsarbete, tex. gemenskap, sponsorskap, stegarbete,
rådfrågning, etc?

En mötesdeltagare säger att ingen har legat på den om något extra. En annan säger att den
inte har sett nåt sånt alls. En person säger att det närmsta är valfri summa swish (gåva), men
att det inte är en betalning. Därefter klargörs det att man är fri att inte ge en gåva, och att
gåvopengarna går till zoom-avgift, hemside-avgift, porto och till ACA Sverige.

Nio: Finns det någon styrande individ eller exklusiv gruppauktoritet som dikterar
organisationen?

En person säger att det är viktigt att välkomna nyare personer att “komma fram” och
exempelvis leda möten. En annan säger att det kan vara läskigt i början, men att det kändes
välkomnande och som att ingen dömde den när den sedan läste under möten. Någon säger att
de som håller i oftare också kan behövas för att mötena ska hållas. En säger att är svårt att
hantera känslan att behöva vara perfekt, det är viktigt att komma ihåg att det inte behövs och
att vi inte är i ett professionellt sammanhang.

Tio: Gör vår grupp någonting som offentligt uttalar en åsikt eller tar ställning i yttre
angelägenheter eller offentliga tvister utanför ACA?

En mötesdeltagare svarar att den inte har hört talas om ACA nånstans, så det borde inte vara
fallet. En till säger att den inte heller sett det.

Elva: På den offentliga nivån i press, film, radio eller tv, publicerar gruppen någon
ACA-medlems namn eller fotografi på ett sätt såsom en självutnämnd representant för ACA?

Mötesdeltagarna svarar nej och att det inte finns några personer som syns.



Tolv: Ger vår grupp något personligt utmärkande åt någon ACA-medlem, antingen till andra
vuxna barn, eller till allmänheten, som sätter deras åsikter över gruppsamvetet eller ACA
som helhet?

Frågan ställs samtidigt som frågorna “Vad är det grundläggande syftet med gruppen?”, “Vad
mer kan gruppen göra för att föra budskapet vidare?” och “Attraherar gruppen vuxna barn
från olika bakgrunder? Ser vi ett bra tvärsnitt av vårt samhälle?”. En person svarar att den tror
att skillnader i livssituationer och sociala relationer hos olika grupper, som nyanlända,
påverkar vem som tar sig hit. En annan person säger att den ser många från olika typer av
bakgrund avseende familjesituation.

Vi gick igenom fråga 1-12. Vi fortsätter gärna nästa möte med resten av frågorna.

Övrigt:

Gruppsamvetsmötenas frekvens diskuteras kort. En sa att det känns rimligt med 4 gånger per
år. En annan sa att en möjlighet skulle kanske kunna vara att ha det oftare men kortare stund.
En annan nämnde gruppsamvetsmöte i anslutning till/samband med vanligt möte.


