Protokoll FAA servicekommitté 2016-05-04
Närvarande: Cecilia, Cleo, Kia, Helen, Isabella, Malin, Lena, Bergman, Annelie.
1. Mötet öppnas av Lena.
2. Lena väljs till ordförande för mötet.
3. Malin och Isabella väljs till justerare.
4. Traditionerna läses.
5. Dagordningen godkänns.
6. Övriga frågor anmäls.
1. Helen avsäger uppdrag
2. Ny affisch och logga
3. Telefonmötestjänsten
4. Reklam för FAA
5. Sponsorgrupp
6. Frågor till FAA USA
7. Praktiska möten praxis
7. Kassarapport: Det finns idag 8646,50 kr på kontot. Vi behöver en firmatecknare för kontot.
I dagsläget måste Lena lägga in nya användare genom att besöka banken. En lösning är att
istället ha flera firmatecknare. SSK beslutar att Lena, Annelie och Helen var och en för sig är
firmatecknare för FAA.
8. Hemsidan: Helen har inget att rapportera i dagsläget.
9. Litteratur: Lena kommer att beställa mer litteratur från FAA USA nästa vecka. Även
polletter behöver beställas till samtliga grupper. Varje grupp kan med fördel ha ett exemplar av
varje bok att läsa ur på möten.
10. Meddelande från FAA USA: Det blir konvent på Palm Beach Gardens, Florida i oktober
2016.
11. GSR information:
 Isabella är Kalixgruppens GSR – Nystartad grupp
 Bergman Stockholm GSR – vice GSR Cleo, har hittat en ny lokal Borgmästargatan på
Östermalm, söndagar 18:30, första mötet nu på söndag 8 maj. Kommer nya personer
hela tiden och det är en välmående grupp. Cecilia har skrivit till Stockholms Stad och
frågat om FAA inte kan få noll-taxa som andra 12-stegsprogram. Gruppen har i
skrivande stund inte fått svar.
 Kia Telefongrupperna GSR – vice GSR Cleo, förslag finns till nya manualer som ska
göra halvtimmes- och heltimmesmöten mer lika. Vem får fakturorna och hur
felanmäler vi telefonmötestjänsten? Annelie hör med Lotta om hon får fakturorna.
Viss abstinenstid har beslutats om vid tidigare praktiskt möte. Se vidare fråga 14:7.
12. Serviceposter: FAA servicekommittés lediga poster/val och nomineringar:
GSR: Lena
Vice GSR: Annelie
Sekreterare: Kia
Vice sekreterare: Cecilia
Kassör: Annelie
Vice kassör: Helen
Litteraturansvarig: Lena
Vice litteraturansvarig: Victoria
Hemsidan: Lena (mailkontakter) och Helen (det tekniska)

Vice hemsida mailkontakter: Victoria
GSR i landets olika grupper:
Malmö: Jenny (vice Ytte)
Stockholm: Bergman (vice Cleo)
Norrtälje: Marie (vice Jeanette)
Kalix: Isabella (vice ?)
Telefonmötena: Kia (vice Cleo)
13. Bordlagda frågor: Inget.
14. Övriga frågor
1. Helen vill avsäga sig att undersöka om FAA USA har någon text som vi kan ha nytta av till
vår hemsida.
2. Måste kolla med FAA USA vad vi ändrar ex kvinnor och män eller personer. SSK beslutar
att vi skriver ”personer” och ”sockerberoende” på affischen.
3. Telefonmötestjänsten fungerade inte i söndags 1 maj. Som en engångshändelse så väljer
FAA att inte anmäla det.
4. Alla aktiva medlemmar i FAA får med fördel gör reklam och sprida information om FAA.
5. Sponsorgrupp önskas för stöd till de som är sponsorer. Frivilligt. Gärna som en mailgrupp.
SSK beslutar att Lena tar fram ett förslag för hur det kan se ut.
6. OBS! Från föregående protokoll
”Frågor till FAA USA – Hur får vi göra? Hur mycket får vi gå i vinst? Ändringar som vi får
göra på hemsidan? Hur får vi länka mellan olika 12-stegsgrupper? Finns det en policy för life
stories som publiceras på hemsidan? På FAA USA hemsida står det fel telefonnummer och
kontaktuppgifter för FAA Sverige. Ett förslag till mail till FAA USA med våra frågor
presenteras på nästa SSK möte.”
Tillägg från mötet idag - En ny logga beställs från FAA USA i bättre upplösning än nuvarande.
7. SSK har tidigare önskat att det ska vara minst tre person med vid ett praktiskt möte för
telefonmöten samt att stora frågor ska beslutas om vid två möten. Det är gruppsamvetet som
styr. Elisabeth har skickat samtliga beslut som tagits på praktiska möten för
telefonmötestjänsten under de senaste fem åren. SSK beslutar att Kia går igenom
dokumentationen för att reda på om beslut i denna fråga redan tagits.
15. Information till mailchatten: Lena skriver ett förslag om vad som ska stå på chatten. Hon
nämner frågor som ska ställas till FAA USA samt SSK:s nya mötestid.
16. Ny mötestid bestäms till 7 juni 17:30-18:30.
17. Mötet avslutas med ”Sinnesrobönen” och ”Gör service – Det fungerar”.
Sekreterare: Kia

Justerare: Isabella och Malin

