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Möte har hållits: 7 juli 2016 Kl: 18:00-19:10 Plats: Telefonmöte 08 – 400 113 33 kod 35 90 34 

Närvarande: Isabella, Cleo, Kia, Cecilia, Marie, Ytte, Helen, 

AGENDA 
 

1 Mötet öppnas  

  Mötet öppnades av Cleo.  

2 Vi väljer ordförande  

  Cleo valdes till ordförande. Beslut 

3 Vi väljer justerare  

  Vi väljer Kia och Isabella till justerare. Beslut 

4 Traditionerna läses  

  Traditionerna lästes av Cecilia  

5 Dagordningen (punkterna nedan) läses upp och godkänns  

  Dagordningen godkänndes. Beslut 

6 Övriga frågor anmäls  

  Inga övriga frågor anmäldes.  

7 Kassarapport  

  Kassören ej närvarande.  

Dock rapporterat att kassan den 6 juli förfogade över 8 362,05 kr. 

Info 

8 Hemsidan  

  Angående webbplatsen 

Helen informerade om att nya uppdaterade mötesmanualer läggs upp löpande 

och korrigeringar görs också löpande utan att maila ut det varje gång. 

 Affischer finns nu på hemsidan för att ladda ned och skriva ut. 

Info 

 

9 Litteratur  

  Litteraturansvarig ej närvarande. 

Poletter och litteratur är på plats men kan ej levereras just nu pga semester. 

Info 

10 Översättningsgruppen   

  Det finns ingen översättningsgrupp. Ska en sådan startas upp? Fråga 

Bordlagt 

  Diskuterades angående att det är angeläget att samla in pengar för att kunna 

bekosta översättning av FAA-litteratur. Malmögruppen peppar medlemmarna 

att skänka extra pengar för detta ändamål. Förslag att även övriga grupper gör 

så.  

Förslag 

 

  Diskuterades om möjligheten att särskilt redovisa hur mycket som sparatas till 

översättning. (Speciellt konto, swishkonto osv.är exempel på hur detta kan 

struktureras.) Helen tar upp ärendet med Annelie och återkommer med förslag 

till nästa möte. Bordlagt. 

 

 

 

Helen 

Bordlagt 

11 Meddelanden från FAA USA  

  Inga meddelanden fanns.  

12 GSR-info  

  Telefongrupperna: 

o Kia tidigare ordinarie GSR och Cleo tidigare vice GSR har bytt 

roller. Vi söker nu en ny vice GSR eftersom Kia inte kan ha 

uppdraget någon längre tid. Mötet riktade ett varmt tack till Kia för 

den service hon gjort som GSR. 

o Med start från 13 juli ska ett nytt möte startas upp på onsdagar 

12:30-13:00. 

Info 
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  Malmö 

o Ytte har blivit GSR för gruppen istället för Jenny. En ny vice GSR 

är under rekrytering. Mötet riktade ett varmt tack till Jenny för den 

service hon gjort som GSR. 

o Gruppen växer mycket just nu. Stor aktivitet. 7-8 medlemmar per 

möte förut nu stor tillströmning av nya 5-6 stycken som alltefter 

börjar ingå i gruppens kärna. 

Info 

  Norrtälje 

5-6 medlemmar i själva kärngruppen. + även medlemmar som deltar i mötena 

via högtalartelefon. 

Info 

  Stockholm 

o Bergman är inte längre GSR så rekrytering av ny GSR är på gång. 

Vice GSR är Cleo. Mötet riktade ett varmt tack till Bergman för 

den service hon gjort som GSR. 

o 5-12 medlemmar per möte. Gruppen är stabil och växer. 

Info 

  Kalix 

o Isabella GSR. Rekrytering av vice GSR på gång. 

o Liten grupp om 3 medlemmar. Fungerar bra och är under tillväxt. 

Även här deltar medlemmar per högtalartelefon på möten. 

Info 

13 Serviceposter   

   

GSR: Lena Vice GSR: Annelie  

 Sekreterare: Cecilia Vice sekreterare: Kia  

 Kassör: Annelie Vice kassör: Helen  

 Litteraturansvarig: Lena Vice litteraturansvarig: Victoria  

Hemsidan svara mejlen: Lena Vice hemsidan svara mejlen: Victoria  

Hemsidan det tekniska: Helen Vice hemsidan det tekniska: Cecilia  

      

 GSR Kalix: Isabella Vice GSR Kalix: ?  

 GSR Malmö: Ytte Vice GSR Malmö: ?  

 GSR Norrtälje: Marie Vice GSR Norrtälje: Jeanette  

GSR Stockholm: ? Vice GSR Stockholm: Cleo  

 GSR Telefonmöten: Cleo Vice GSR Telefonmöten: Kia  

   

14 Bordlagda frågor   

  Det saknas administratörer till FAAs vänner och eventuella riktlinjer och 

regler för den gruppen. 

Se punkt 15 

 

  Hur ska FAA chatten fungera?  

Förslag till riktlinjer fanns att diskutera. Två punkter togs bort och en lades till. 

Mötet beslutade att godkänna detta reviderade förslag som redovisas i Bilaga 

1. 

Beslut 

  Stegarbetsgrupp – när, var, hur, vem, varför 

Detta ärende visade sig vara så omfattande att mötet beslutade om att ha ett 

arbetsmöte för att förbereda frågan.  

Cleo pratar med Lena om arrangemanget kring detta möte och de återkommer 

via mejl. Ärendet bordlades. 

Beslut 

 

 

 

 

Cleo 

Bordlagt 
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  Frågor till FAA USA 

Ännu ej besvarade och bordlades därmed. 
”Hur får vi göra? Hur mycket får vi gå i vinst på tex böcker? Ändringar som vi får göra på hemsidan? 

Hur får vi länka mellan olika 12-stegsgrupper? Finns det en policy för lifestories som publiceras på 

hemsidan? På FAA USA hemsida står det fel telefonnummer och kontaktuppgifter för FAA Sverige. En 

ny logga beställs från FAA USA i bättre upplösning än nuvarande.”  

Bordlagt 

15  Övriga frågor  

  Översyn av mötesordning 

Beslutades att Cecilia gör förslag att presentera vid nästa möte. Bordlades. 

Beslut 

Cecilia 

Bordlagt 

  Ta bort Katrineholmsgruppen från hemsidan. 

Det är frågetecken kring Katrineholmsgruppens aktivitet under det senaste 

året. Det finns ingen kontakperson som det går att få kontakt med. Det verkar 

som gruppen inte är aktiv. Beslutades att ta bort gruppinformationen från 

faa.se 

Beslut 

  Kan vi få byta ut ”män och kvinnor” mot ”människor” i FAAs texter? 

Frågan hanns inte med. Bordlades. 

Bordlagt 

 

  Facebookgrupperna 

Vad vill vi att FAAs vänner och FAA Stockholm ska ha för riktlinjer? 

Vad har Malmögruppens facebookgrupp för riktlinjer? 

Helen föreslår att vi inte ska vara så strikta på fb-grupperna såsom vi är på 

FAA-mötena. På FB kan vi tex skapa filer och dokument på böcker och annat 

som kan vara intressant och värdefullt för vårt tillfrisknande. 

Helen önskar att gruppen FAAs vänner blir mer aktiv och vill uppmuntra alla 

att skriva mer där. Är det ok att skriva den önskan på vår hemsida under info 

och aktuelltför medlemmar? 

FB-gruppen FAAs Vänner saknar flera admin i dagsläget, Helen är admin 

men vill inte vara det ensam utan ytterligare admins krävs om hon ska sitta 

kvar. 

Beslutades att FAAs vänner ska ha samma riktlinjer som FAAchatten. 

Övriga frågor bordlades till nästa möte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut 

Bordlagt 

  Hattpengar 

Finns det några rekommendationer på hur mycket varje enskild grupp ska 

behålla av hattpengarna? 

Hur mycket behöver vi (FAA-Sverige) skicka till USA? 

Helen frågar Annelie. 

Bordlades. 

 

 

Helen 

 

 

 

 

 

Bordlagt 

16 Info till FAAchatten  

 Punkten hanns inte med.  

17 Ny mötestid  

 Ordnas via Doodle-tjänsten. Cleo ordnar med detta. Cleo 

18 Mötet avslutas  

 Mötet avslutades av Cleo med att vi läste Sinnesrobönen tillsammans i vi-form.  

 

Protokollet justerat av: Protokollet justerat av: Protokollet fört av: 

 

 

    

 

Kia 
 

 Isabella  Cecilia 
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Bilaga 1 
 

Riktlinjer för FAA-chatten 

Vad är det? 

FAA-chatten är en mejllista med dolda mejladresser.  

Den fungerar så att när man skickar/svarar på ett mejl till/från adress faachatten@faa.se 

skickas mejlet till hela adresslistan. Din egen adress kommer då att vara synlig för de som tar 

emot mejlet. 

Vem får vara med? 

FAA-chatten är till för FAA-medlemmar dvs. i enlighet med tradition 3- ”Det enda villkoret 

för medlemskap i FAA, är en önskan att sluta äta beroendeframkallande mat.” 

Det finns inga krav på viss abstinent tid för att vara med. 

Dess syfte? 

Dess syfte är att vara: 

 en skyddad miljö och mötesplats för FAA-gemenskapen. 

 en kanal för information som är intressant för FAA-gemenskapen. 

 till för att användas för delning av ämnen relaterade till FAAs verksamhet. dvs. ett forum 

för att dela sitt tillfrisknande, styrka och hopp. 

Hur kommer jag med? 

För att komma med på FAA-chattens adresslista kontaktar man faa@faa.se 

Hur fungerar det? 

För att vi ska trivas på FAA-chatten har vi några riktlinjer: 

 Vi sätter principer före personliga önskningar. 

 Vi hedrar våra medlemmar genom att förvalta deras rätt till anonymitet. 

 Det du läser här – stannar här. 

 För varje nytt ämne skapas en ny "tråd" (dvs. skapa ett nytt epostmeddelande, skriv 

"faachatten@faa.se" i fältet för mottagare och ditt valda ämne på ämnesraden). 

 Vi håller en god ton och ett icke-aggressivt tilltal i våra inlägg. 

 Medlem på FAA-chatten som underlåter att följa våra trivselriktlinjer riskerar att bli 

borttagen från adresslistan. 
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