
Protokoll FAA servicekommitté 2016-01-12 

Närvarande: 3 stycken 

 

1. Mötet öppnas av Lena 

2. Lena väljs till ordförande för mötet 

3. Jenny väljs till sekreterare  

4. Kia väljs till justerare  

5. Traditionerna läses 

6. Dagordningen godkänns 

7. Övriga frågor:    1. Närvarande med förnamn för deltagare i SSK:s möten  

2. Lista över alla GSR:s i landet med förnamn 

3. Vilka dokument får lov att mailas runt? 

 

8. Kassarapport: För närvarande har vi 5563 kronor på kontot. För tillfället är det Lena 

som har kontroll över kontot. Meningen är att en kassör ska utses för hela landets alla 

FAA grupper och blir då SSK:s kassör. Önskan är att posten varar i ett år och att vice 

kassör tar över sedan i ett år och så vidare. 

 

9. Hemsidan: Vissa av förändringarna som beslutats om tidigare är redan genomförda och 

andra är på g. Mailen: Lena har inget att rapportera.  

 

10.  Litteratur: Böcker och polletter är beställda. 

 

11.  Meddelande från FAA USA: Världskonventet är en gång om året. I år äger det rum i 

Palm Beach Gardens, Florida i oktober. Tidigare representanter som deltagit säger att 

det är mycket givande.     

 

12.  GSR information: Kia vill starta upp livemöten i Dalarna och ska kontakta Victoria. 

Sedan diskuterades telefonmötena och vikten av att nya medlemmar som ringer in ska 

bli välkomnade och då är det viktigt att mötesledaren ringer in i alla fall 10 minuter 

innan och har mötesprotokollet framför sig. Lena påminde om 7:e och 5:e traditionerna, 

att det viktigaste är att hjälpa de som fortfarande lider. Och att man har detta i åtanke 

om konflikter skulle uppstå. Sedan diskuterades hur viktiga bidragen är för 

telefonmötena och hur detta skulle kunna lösas smidigare.  

 

 

13.  Serviceposter: FAA servicekommitténs lediga poster/val och nomineringar:   

 

 GSR: Lena    Vice GSR: Annelie 

 Sekreterare: Annelie  Vice sekreterare: Vakant- ny sökes 

 Kassör: Vakant  Vice kassör: Kia 

 Litteraturansvarig: Lena  Vice litteraturansvarig: Victoria 

 Hemsidan: Lena, mailkontakter och Helen det tekniska  



 

14.  Bordlagda frågor: 1. Mötet föreslår att det antecknas med förnamn vilka som deltar i 

SSK:s möten.  

2. Mötet föreslår att det under ”serviceposter” står med förnamn vilka som är GSR i 

landets alla FAA grupper.  

3. Mötet föreslår att man får lov att maila ut mötesmanualen  

 

 

15.  Mailchatten: SSK hälsar att det är viktigt att vara i god tid till telefonmötena och 

hälsa nya välkomna. Och att för de som inte vill vara med på de olika FAA grupperna 

på facebook så kan Lena bjuda in till den mer privata mailchatten.  

 

16.  Ny mötestid bestäms till tisdag den 9 februari 2016 klockan 18.00  

 

17.  Mötet avslutas med ”sinnesrobönen” och ”Gör service – Det fungerar!” 

 

Sekreterare: Jenny  Justerare: Kia 

 

 

 

 

 

  

 

     

 


