WSO Afsluttende rapport.
Da Jeg nu har siddet i to år på posten som rep for WSO, er min tid slut. Jeg blev valgt ved
ABC 2013 i København. Mit arbejde med WSOs bestyrrelse har bestået i at varetage
Danske og Europæiske spørgsmål, der har kunnet forbedre vores service og mulighed for
at få budskabet ud til det voksne barn der stadig lider.
Der arbejdes på at finde et trykkeri som er datterselskab til trykkeriet Bang, som WSO
bruger til al vores litteratur. I øjeblikket er WSO igang med at forhandle om prisen pr. trykt
bog. Der er også forhandlinger igang med Amazon om mulighed for at sælge vores bøger
via dette medie, hvilket vil løse en del problemer med lager plads, fragtomkostninger osv.
Jeg har således været med til at vedtage, rabat ordninger på litteratur på 30 % på Bøger,
først som et Book Seeding program, en engangsydelse af rabat siden til Intergrupper, Hvor
litteraturen (bøgerne), som skal udskibes til Europa. Og sidenhen som et stående tilbud til
Intergrupper i hele verden.
Her vil jeg gerne påpege, at vi som dansk fællesskab ikke er registreret som en intergruppe hos WSO, dette betyder at vi ikke kan få rabatten før dette er løst.
Hvordan, det står beskrevet i RB, håndbogen side 593 - 611. Jeg skal dog påpege, at man
har valgt, at oversætte Intergruppe rep. til SGR, hvilket ikke er det samme.
En Intergruppe, er en overordnet gruppe som servicerer 2- 3 møder, en SGR, er en
rep, er rep. for sit møde. En Intergruppe er en overordnet gruppe der er sat op som
på et forretningsmøde, med formand m/k, sek. litteraturansvarlig, Kasserer, WSO
rep. og menige medlemmer. I bund og grund handler det om en bestyrelse med et
underudvalg, et forretningsudvalg (Board and executive board)
Det er mit forslag til næste gang, at man læser håndbogen, og derefter arbejder hen imod,
at danne en Intergruppe.
( Forslag til næste SGM)
Forslag, at vi får, hvad der svarer til det amerikanske Repository, et arkiv, hvor alle
kan se referater og dokumenter fra ACA-Dk, tilgængeligt på vores hjemmesiden.
Baggrund:
Jeg er af den overbevisning, at alle i fællesskabet skal have adgang til dette. Og ikke
de få, der melder sig ind i en gruppe udenfor ACA, som faktisk er imod vore traditioner. At vi skal være “medlem” af en yahoo gruppe for at have tilgang til vore
egne papirer? Yahoo er her et medie udenfor ACA. Og vi har råd til den lagerplads
det kræver.
WSO: Der er nedsat en komité, der arbejder med OPPM (Retningslinier for service) for at
gøre dette dokument tidssvarende. I takt med at fællesskabet vokser er der forholdsregler,
der skal træffes ved ansættelse af folk, til at varetage det praktiske arbejde. Vi har idag 7
ansatte i WSO. Resten er frivillige dvs WSO bestyrrelse.
ABC 2015
Austin er hovedstaden i TX, der var varmt ca 25 -30 gr. Luftfugtighed på 85%. Tak for AC.
WSO havde planlægningsmøde om torsdagen. Der var ca 60 mennesker om fredagen og
75 om Lørdagen. Søndag var der bestyrelses møde. Stemningen var rolig og behagelig,
alle talte sammen i pauserne, og alle deltog i fællesspisningerne der var indlagt i programmet.

I WSO’s bestyrrelse var der 4 der ikke ønskede genvalg. Joan (6år H&I) Karen (2år SEC.),
Vonnie (2 år MPS), og Alan (alzheimers). Dette betyder, at WSO i øjeblikket arbejder dobbelt så meget som ellers, og at De har brug for flere, der ønsker at bidrage med service.
Et af de mange foreslag, der blev fremsat på ABC, var om at ændre 11 tradition, Det kom
ud af det udvalgsarbejde, der blev nedsat efter ABC 2013 på Danmarks spørgsmål om
retningslinier på offentlige medier. Forslaget blev vedtaget, så tillægget til 11. tradition
kommer til at lyde:
11) Vor udbredelse af kendskabet til ACA er baseret på tiltrækning frem for agitation; når det gælder presse, radio, tv, film og offentlige medier bør personlig anonymitet altid bevares.
Motion 0424153/abc
"Our public relations policy is based on attraction rather than promotion; we maintain personal anonymity at the level of press radio, TV, and films." by (1) omitting the word
"and," (2) by omitting the period after the word "films" and by (3) inserting a comma after
the word "films" and by (4) adding the words "and other public media" and by inserting a
period after the word, "media," that the Adult Children of Alcoholics (ACA)'s Eleventh Tradition shall henceforth state: "Our public relations policy is based on attraction rather than
promotion; we maintain personal anonymity at the level of press radio, TV, films, and other
public media."
Motion carried: ayes: 25, nay: 0, abstain: 1
I øvrigt finder jeg det ret morsomt, at vi ikke på vores danske hjemmeside IKKE har
vore 12 traditioner med under vore tilgængelige tekster. Det skal vel lige ordnes af
webmaster?
Resten af referatet på engelsk kan læses i nedenstående link.
ABC 2015 Austin Tx. referatet af ABC.
http://www.repository.adultchildren.org/2015-abc/480-aca-2015-abc-meeting-minutes
WSO Litteratur:
Der kommer en udgivelser af nyt materiale her i forsommeren, den første bliver “The Flip
side of the Laundry List”, som blev præsenteret på ABC 2013 i Birkerød. Der lægges sidste hånd på det lige nu. Mere ny litteratur senere på året.
Det Europæiske Konvent er i år i Finland, sidste weekend i August. De har gjort et stort
arbejde for at vi skal føle os velkomne, og sidder klar til at håndtere eventuelle spørgsmål.
Al info findes på dette link. http://acaeuropeanmeeting2015.webnode.fi
ABC: Toronto, Canada, er interesserede i at afholde ABC 2016, så det arbejdes der på lige
nu.
Valg af en ny dansk rep i WSO skal varetage at deltage i den månedlige Telefon konference, den 2. lørdag i måneden. Jeg har haft godt fornøjelse af, at stille spørgsmål og stille

forslag, og har brugt et minimum af penge fordi jeg har gjort brug af Lebara’s takster, der
er på 0,06 øre pr. minut ved kald til USA. Dettte bliver iøvrigt betalt af ACADK som Billetten
gør til det årlige ABC.
WSO Hjemmeside fremgangsmåde ved telefonkonferencen hver måned, 2. lørdag i mdr.
Fra www.adultchildren.org/agenda
The WSO Board meetings monthly in an open Teleconference on the Second Saturday at 11:00 to 12:30 Pacific Time. All ACA members are invited to attend the Teleconferences.
Access number for the Teleconference: 712-432-0075, Pin 427266#. Press *6 to mute
or UnUnUn-mute.
You can also attend the Teleconference using your computer. Click here for information.
Jeg vil stå til yderligere rådighed for en ny rep. for DK i WSO. Da jeg stadig sidder i bestyrrelse for WSO. Mine erfaringer skal derfor videregives.
Dette er min rapport for denne gang. Jeg er taknemmelig for at kunne lave service for fællesskabet.
Jeg kan anbefale at man går in på http://www.repository.adultchildren.org/europe-connection for at følge med i processen omkring, at Europa bliver en region med en service
struktur og eget lager til litteratur.
Jeg vil gerne takke for, at jeg har måttet lave service for Danmark.
I Sindsro
Majbrit M

