
Protokoll FAA Sveriges servicekommitté 2016-06-08 

 

Närvarande: Cecilia, Kia, Helen, Lena  

 

1. Mötet öppnas av Lena. 

2. Lena väljs till ordförande för mötet. 

3. Helen och Cecilia väljs till justerare.  

4. Traditionerna läses.  

5. Dagordningen godkänns. 

6. Övriga frågor anmäls.  1. Förberedelser inför möte. 

   2. Vilka SSK poster krävs för att genomföra ett SSK möte och 

       vara beslutsföra?   

   3. Hur ska FAA chatten fungera? 

   4. Ny facebookgrupp startas för de som vill börja sponsra 

   5. Vad behövs för att starta en stegarbetsgrupp? 

   6. Frågor till FAA USA 

   7. Det saknas administratör till FAAs vänner på facebook och ska 

       de ha några riktlinjer/ regler? 

                  

7. Kassarapport: Det finns idag 7497 kr på kontot.  

 

8. Hemsidan: Helen har inget att rapportera i dagsläget. I dagsläget svarar Lena på alla mail 

som kommer in på faa@faa.se men tanken är att Victoria ska hjälpa till mer och sen ta över den 

uppgiften. SSK beslutar att Cecilia också ska bli insatt i och hjälpa till med den tekniska 

biten på hemsidan. 
 

9. Litteratur: Lena meddelar att det finns både böcker och polletter i lager. Bara att beställa 

från Lena!  

 

10. Meddelande från FAA USA: Vi har skickat flera frågor till USA men tyvärr har vi inte fått 

svar inför detta möte.  Det blir världskonvent i Summerset, New Jersey i 21-23 oktober 2016. 

OBS! Ändrat datum och plats! 
 

11. GSR information:  

 Kia Telefongrupperna GSR – vice GSR Cleo, praktiskt möte skedde ej 1 maj pga 

telefonmötestjänsten låg nere, 5 juni praktiskt möte diskuterades abstinenskrav för 

serviceposter samt de nya manualerna.  

 

12. Serviceposter: FAA servicekommittés lediga poster/val och nomineringar:  

 

GSR: Lena   Vice GSR: Annelie  

NY! Sekreterare: Cecilia  NY! Vice sekreterare: Kia 

Kassör: Annelie  Vice kassör: Helen 

Litteraturansvarig: Lena   Vice litteraturansvarig: Victoria 

      Hemsidan: Lena (mailkontakter) och Helen och Cecilia (det tekniska)  

                  Vice hemsida mailkontakter: Victoria 

         

GSR i landets olika grupper:  

          Malmö: Jenny (vice Ytte) 

         Stockholm: Bergman (vice Cleo) 

mailto:faa@faa.se


Norrtälje: Marie (vice Jeanette) 

Kalix: Isabella (vice ?) 

         Telefonmötena: Kia (vice Cleo) 

 

13. Bordlagda frågor: Det saknas administratörer till FAAs vänner och eventuella riktlinjer 

och regler för den gruppen. 

 

14. Övriga frågor 

1. Förberedelser inför möten – Cecilia ser gärna att vi har en färdig agenda till mötet, övriga 

frågor anmäls senast 3 dagar innan mötet. 1-2 dagar innan mötet skickas dagordning, 

föregående protokoll samt ev. underlag till mötespunkter till alla som står på SSKs maillista. 

Man får självfallet anmäla nya frågor under övriga frågor på själva mötet. SSK beslutar att vi 

förbereder inför möten enligt förslag. 

 

2. Vilka SSK poster krävs för att genomföra ett SSK möte och för att vi ska vara beslutsföra? -  

När vi planerar våra mötestider behöver vi bestämma vilka i SSKposter som behöver vara med 

för att vi ska kunna genomföra ett möte. Doodle är ett dataprogram för att underlätta att hitta ett 

mötesdatum för så många som möjligt. Vi tycker Doodle fungerar bra och beslutar att använda 

oss av det i fortsättningen. Vi ber Cleo hjälpa till med detta. När Doodle används för att hitta ett 

mötesdatum behöver vi även ha i åtanke vilka SSKposter som krävs för ett beslutsmässigt möte. 

Av tidigare erfarenhet vet vi att det behövs minst 3 röstberättigade ledamöter. Av dessa ska två 

vara ordföranden och sekreterare eller deras ställföreträdare. Det är även viktigt att GSR/vice 

GSR från landets alla grupper närvarar vid mötet eller på förhand meddelar hur man ställer sig 

till olika frågor. SSK beslutar om att sekreterare och ordförande (eller deras 

ställföreträdare) samt en ytterligare röstberättigad person behövs för att vara beslutsföra.  

Vi bestämmer också att vi ska be ledamöter som inte kan närvara vid mötet att skickar in 

en skriftligt rapport till sekreteraren senast 3 dagar före mötet. Ytterligare mötesbeslut 

behövs innan detta beslut blir giltigt. 
 

3. Hur ska FAA chatten fungera? – Det är inte ett möte men är tänkt som en skyddad  och 

mötesplats för alla i FAA. Chatten är ett forum för oss att dela vårt tillfrisknande, styrka och 

hopp. Den senaste tiden har det blivit turbulent på chatten med bla ifrågasttande av 12-

stegsprogram vilket har lett till oro och otrygg stämning. Det är därför viktigt att vi har en 

trevlig ton och att sätta upp vilka regler som ska gälla på forumet. Vi ska tex inte diskutera 

andra saker än sådant som har med vårt matmissbruk och beroende att göra. Vi behöver skapa 

trygghet samt hålla på anonymiteten. I dagsläget finns det 43 medlemmar på chatten. Lena är 

admin. Cecilia tar fram ett förslag till nästa SSK möte till regler för chatten utifrån en 

internationell chatt (som redan finns) vid namnet FAA loop. 

 

4. Ny facebookgrupp startas för de som vill börja sponsra – En ny stödgrupp har startas av Lena 

idag. Gruppen är sluten och hemlig, anmälan om att gå med görs till Lena. Gruppen har som 

syfte att stötta den som vill börja sponsra, som har lång abstinens, som har arbetat igenom minst 

halva stegen i FAA. Vi har idag brist på sponsorer så detta skulle kunna vara ett sätt att stödja de 

som inte ännu tagit steget och börjat sponsra.  

 

5. Stegarbetsgrupp – Vad behövs för att starta en stegarbetsgrupp? Det finns önskemål från flera 

medlemmar att en stegarbetsgrupp ska starta i väntat på att hitta en egen sponsor vilket vi har 

brist på idag. Tidigare stegarbetsgrupper har haft problem med att alla varit nykomlingar och 

ingen gammal FAA varit med. Vi diskuterar vad vi ska tänka på för att minimera risken att det 

kan bli godtyckligt hur stegarbetsgruppen ska arbeta då alla kanske är nya och inne i sjukdomen. 



Vi föreslår att någon som tidigare gjort stegen ska delta i mötena för att stötta gruppen med sin 

erfarenhet. Kia gör ett förslag till hur stegarbetsgruppen kan fungera till nästa SSK.  

 

6. OBS! Från föregående protokoll  

”Frågor till FAA USA – 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. Ett förslag till mail till FAA USA 

med våra frågor presenteras på nästa SSK möte. En ny logga beställs från FAA USA i bättre 

upplösning än nuvarande.”  

Från SSK möte idag Frågor har skickats men vi har inte fått svar ännu. 

 

15. Information till mailchatten: Lena skriver ett förslag om vad som ska stå på chatten.    

 

16.  Ny mötestid bestäms med hjälp av Doodle kring den 8 juli. Kallelse till möte meddelas via  

SSK maillista. 

  

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

 

Sekreterare: Kia   Justerare: Cecilia och Helen 


