Protokoll möte SSK
FAA - Anonyma matmissbrukare
Möte har hållits: 2017-07-11
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Kl: 20:30-21:45

Plats: Telefonmöte

Deltagare: Lena, Annelie, Louise, Helen
Mötet öppnas av Lena
Val av mötesledare Lena valdes
Val av mötessekreterare Helen valdes
Val av två justerare Lena och Annelie valdes att justera protokollet.
Traditionerna lästes av Lena
Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes med tillägg av ärende på punkten Övrigt.
Föregående mötesprotokoll godkändes.
Rapporter
Kassarapport
7161,01 kr finns på FAAs huvudkonto.
9650,00 kr finns på FAAs översättningskonto.
Hemsidan
Fungerar bra. Helen meddelar att hon inte kan fortsätta lägga lika många timmar
på hemsidan som hon gjort och önskar att någon mer vill hjälpa till. Om någon är
intresserad och vill lära sig är det mer än välkommet. Samarbetet mellan Helen
och Cissi fungerar bra och de har delat upp vissa uppgifter bla har Cissi ansvaret
för att lägga upp nya dokument/ protokoll.
Helen meddelar att hon inte längre göra kommande ändringar i manualerna och
önskar att någon annan är villig att göra denna service nästa gång det kan behövas
om inte heller Cissi kan.
Helen har uppdaterat möteslistan i fickformat så att uppgifterna nu stämmer efter
att telefonmötet fått nytt nr och Skype bytt mötesdag till onsdag.

8.3
8.4

8.5

Litteratur
Alla är nöjda med Isabellas insats. Isabella kan själv besluta om att beställa mer
böcker och polletter när lagret behöver fyllas på.
Meddelanden från FAA USA
Inga meddelanden. Vi väntar fortfarande på svar på vissa frågor. Bla om vi får
lägga dagens text från Food for the soul på hemsidan. Bevaka
GSR
Göteborg
Kalix – Isabella har meddelat att de ska köpa in pamfletter och visitkort och
sätta upp dem och affischer med förhoppning om att fler ska hitta till mötena.
Luleå
Malmö – GSR ej närvarande men Lena meddelar att gruppen är välmående
och det är uppåt 15 st på varje möte.
Norrtälje – Jeanette har meddelat att hon inte kan vara med.
Stockholm - Louise rapporterar att gruppen är välmående och fortsätter ha 3
möten i veckan, 4-10 deltagare per möte. Många nykomlingar har hittat oss
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sedan vi började ha möte i en lokal i ett hus där många andra 12-stegsgrupper
har möten. Många blev störda av att det snusades, intogs koffein och tuggades
tuggummin under mötena så gruppen har gjort ett tillägg i manualen ” För att
respektera varandras sårbarhet önskar vi att ingen nämner eller intar
beroendeframkallande mat och dryck under mötets gång, det gäller även
nikotin, tuggummi och koffein.” som alla är nöjda med.
Säter – Kia har meddelat att hon inte kan vara med.
Sundsvall
Sölvesborg
Skypegruppen
Telefongruppen – Anna H har avgått som GSR. Ny GSR och vice GSR
efterfrågas. Anneli ska undersöka vad som händer om fler än 15 deltagare
ringer in om det tex går att utöka tjänsten.
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Serviceposter
GSR:
Sekreterare:
Kassör:
Litteraturansvarig:
Hemsidan svara mejlen:

Lena
Vakant
Annelie
Isabella
Lena

Vice GSR:
Vice sekreterare:
Vice kassör:
Vice litteraturansvarig:
Vice hemsidan svara mejlen:

Hemsidan det tekniska:
GSR Göteborg:
GSR Kalix:
GSR Malmö:
GSR Norrtälje:
GSR Stockholm:

Helen
Anna
Isabella
Ytte
Marie
Lisa

Vice hemsidan det tekniska:
Vice GSR Göteborg:
Vice GSR Kalix:
Vice GSR Malmö:
Vice GSR Norrtälje:
Vice GSR Stockholm:

GSR Säter:
GSR Sundsvall:
GSR Sölvesborg:
GSR Skypegruppen:
GSR Telefongrupperna:

Kia
Vakant
Vakant
Cecilia S
Vakant

Vice GSR Säter:
Vice GSR Sundsvall:
Vice GSR Sölvesborg:
Vice GSR Skype-gruppen:
Vice GSR Telefongrupperna:

Helen
Vakant
Helen
Victoria
Isabella /
Victoria
Cecilia
Sandra
Anna-Carin
Vakant
Jeanette
Vakant /
Louise
tillsv.
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant

Bordlagda ärenden
Banken vill ha in ett årsprotokoll från oss där det framgår vilka som är firmatecknare. Protokollet ska innehålla namn och personnr och justeras med fullständiga
namn. Detta protokoll i original ska sedan tas till banken. Det tas beslut på detta
möte att detta möte får bli vårt årsmöte.
SSK beslutar att Lena, Annelie och Helen var och en för sig är firmatecknare för
FAA.
SSK saknar sekreterare. Cissi har tidigare föreslagit att sekreterarens uppgifter
kanske kan delas upp. Tex en sköter protokoll och en annan skickar ut kallelse och
sköter maillistan. Frågan bordlades.
SSK maillista. Helen ska höra med Cissi om hon kan kontakta FS Data och
försöka skapa en intern mailgrupp för SSK liknande den som FAA-chatten har.
Tillsvidare har vi en Excellfil med alla namn som Cissi sköter. Lena har dock inte
tid.
Bevakningslistan Togs inte upp
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12
12.1

Nya ärenden
SSK fick ett mail från Kia i Sätergruppen som oroar sig för avsteg från tradition 2.
Hon tycker inte det är ok att manualer skrivs och blir vägledande i viktiga beslut
och tycker inte det är ok att ändra i protokoll efter de är justerade. Hon tycker inte
heller att det är ok att SSK mötena är på nuvarande fasta tider då flera GSR inte
kan delta. Hon vill att vi ser över tider som passar bättre så att fler kan deltaga.
Hon upplever inte att våra fasta möten fungerar på ett inkluderande sätt och
påminner om att gruppsamvetet alltid ska styra. Även Lisa från
Stockholmsgruppen har utryckt viss oro för att inte tradition 2 följs.
Vi tar upp alla dessa punkter men ingen vet exakt vad de menar eller syftar på
någon enskild händelse då de inte är med på mötet. Dock är alla är överens om
att det är viktigt att vi ska rotera serviceposterna för att undvika att det kan
verka som att vissa kanske styr mer än andra.
Helen o Cissi med flera har under en längre tid utvecklat manualerna för behov
fanns att de sågs över och samtidigt fick de en ny layout som är mer lättläst och
tydligare så att även nykomlingar lättare ska kunna leda möten. Det arbetet
avslutades i dec 2016. Lena säger att de manualer som finns idag är alldeles
tillräckliga och tycker inte att fokus ska ligga på att göra ändringar i dem. Däremot
är det nödvändigt att ta bort det gamla telefonnumret och koden från
telefonmötesmanualerna då tjänsten bytt telefonnummer och lösenord.
Huruvida protokoll kan ändras eller inte har vi inte fattat något beslut om.
Däremot är det bra att reagera eller tycka till om man anser att något är otydligt
eller oklart.
Lena påminner oss alla om hur viktigt det är att hålla fokus på det viktigaste
att bli abstinenta och föra FAAs budskap vidare, vilket är FAAs huvudsyfte
att föra FAAs budskap vidare. Det är viktigt att vi inte förlora oss i detaljer
och sådant som inte är i prioritet.
Vi vet inte varför deltagandet är så lågt på våra SSK-möten men en möjlig orsak
kan vara att det beror på att mötestiderna inte passar många. Det tas beslut om att
vi ska på nytt se över om vi kan komma fram till andra mötestider som kan passa
fler. Detta gjordes grundligt för ca ett halvår sedan och vi tycker att det är bra att
göra om den proceduren igen. Helen ska fråga Cissi om hon kan göra en ny
Doodle. Vi behöver alla uppmuntra varandra om att ringa in. Ju fler som är med ju
större blir gruppsamvetet som ska styra.

13
13.1

Övrigt
För att underlätta för Isabella och Annelie som sköter alla beställningar kan vi
öppna ett till BG som endast kommer vara avsett till beställningar till en kostnad
på 250 kr/ år. Både Annelie och Isabella önskar detta. Vi är eniga om att det är en
bra ide men beslut tas om detta på nästa möte så att fler kan tycka till.

13.2

Helen har nu mottagit 10 st CD-skivorna från Världskonventet 2016 och börjat
lyssna på dem. De är riktigt bra (några med sämre ljudupptagning) och hon önskar
att fler kan få lyssna på dem. Vi önskar dela dem till varandra på något annat sett
än att bokstavligen posta dem till varandra utan att vi gör något olagligt. Vi tror att
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ju fler som får tillgång att lyssna på dem ju bättre för alla i FAA och FAAs framtid.
Helen föreslår och vi beslutar att det är bra om någon kan skriva till USA och
fråga om vi får dela dem som ljudfiler till våra medlemmar som får köpa access till
dem, tex via dropbox eller att vi har dem på hemsidan med en särskild kod och att
vi sedan skickar de pengar vi får in till USA eller om vi kan betala en avgift för att
ge alla våra medlemmar tillgång till dem. Det skulle vi alla känna på för skivorna
var rätt dyra, ca 650 kr plus frakt och tullavgift. Det finns gått om andra
ljudinspelningar från konvent och talare från andra 12-stegsgrupper som är gratis,
så vi tror tyvärr inte att någon enskild medlem kommer beställa dessa från
Världskonventet 2016. Om vi får dela dem till alla våra medlemmar så kommer
USA få in mer pengar än om de inte säljer några skivor alls till Sverige.
Tillsvidare får vi skicka runt CD-skivorna med posten och det är fritt att spela upp
dem på möten.
Detta innehåller skivorna:
CD 1 - FRIDAY BANQUET SPEAKER
CD 2 - RELAPSE PREVENTION The Slippery Slope To Relapse
CD 3 - JUST FOR TODAY
CD 4 - STEPS 1 2 3
CD 5 - CHARACTER DEFECTS EMOTIONS
CD 6 - SPONSOR SPONSEE
CD 7 - WORKING ON THE TOOLS TO KEEP IT GREEN
CD 8 - LONG TIMERS PANEL ASK IT BASKET
CD 9 - SATURDAG BANQUET SPEAKER
CD 10 - CLOSING SPEAKER
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15
16

Information till FAAchatten Lena skriver
Nästa möte 10/8 kl 16:30 Lena ska maila alla i SSK och Lena ska fråga hur
många som kan vara med.
Mötet avslutas med att vi läste Sinnesrobönen tillsammans i vi-form

Protokollet justerat av:

Protokollet justerat av:

Lena
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