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Möte har hållits: 09 02 2017 Kl: 16:30-17:30 Plats: Telefonmöte 08 – 400 113 33 

 kod 35 90 34 

Deltagare: Lena, Kia, Cecilia S, Emma, Louise, Anna-Carin, Helen, Annelie, Laleh, Cecilia L 

 

AGENDA 
 

1 Mötet öppnas  

 Lena öppnade mötet.  

2 Val av mötesledare Beslut 

 Lena valdes att leda mötet.  

3 Val av mötessekreterare Beslut 

 Kia valdes att vara sekreterare för mötet.  

4 Val av två justerare Beslut 

 Cecilia S och Louise valdes att justera protokollet.  

5 Traditionerna läses  

 Traditionerna lästes av Lena.  

6 Godkännande av dagordningen Beslut 

  Dagordningen godkändes med tillägg av ärende på punkten Övrigt.  

 

 

7 Föregående mötesprotokoll Beslut 

 Föregående protokoll godkändes.  

8 Rapporter  

8.1 Kassarapport Annelie 

 Rapport från Annelie: 

 8192,48 kr finns på FAAs huvudkonto. 

 6350 kr finns på FAAs översättningskonto. 

 Förslag att 3000 kronor överförs från huvudkontot till översättningskontot.  

Annelie genomför detta. 

 

 

 
 

Beslut 

8.2 Hemsidan Helen 

  Drygt 100 besökare per dag på hemsidan. 

 Enklare att hitta och hemsidan är tydlig. 

 Fler hör av sig på hemsidans mail. 

 Varje vecka uppdateras aktuellt för medlemmar på hemsidan. 

 Startkitet för nya grupper är uppdaterat.  

 

8.3 Litteratur Lena 

  Fått ny sändning av litteratur och poletter så lagret är påfyllt.  

8.4 Meddelanden från FAA USA Lena 

  Inget nytt att rapportera. 

 Frågan om vem som ska svara USA, Kia översätter och skickar ut till SSK. 

Svar ska vara USA tillhanda senast 28 februari. 

 

8.5 GSR  

  Göteborg  

Emma rapporterar. Nya medlemmar och många återkommer. Som flest 13-14 

personer. Avvaktar om de ska starta ett till möte. Bra stämning.  
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 Kalix  

Anna-Carin rapporterar. Blir fler deltagare och många återkommer. Även en 

FB för hela Norrbotten som blivit lyckad. 

 Malmö  

Ingen rapport. 

 Norrtälje  

Helen rapporterar. Marie har avgått som GSR, Jeanette är vice GSR. 

 Stockholm  

Louise rapporterar. Många möten, sökning efter ny lokal har gett resultat. 

Söndags-, måndags- och onsdagsmöten, bra deltagande ca10 på söndagar, ca 6 

deltagare på vardagarna. Nykomlingar som återkommer. Välmående grupp. 

 Säter 

Kia rapporterar. Nystartad grupp sen årsskiftet. Kia GSR och Victoria kassör. 

Växande grupp, välmående runt 5-6 deltagare.  

 Telefongrupperna  

Kia rapporterar. Två nya telefonmöten lördagar och måndagar. Stort 

deltagande på de flesta mötena. Många återkommer. Många söker 

sponsorer och vill jobba med stegen. 

 Skypemöte 

Cecilia S rapporterar. Mötet är på tisdagar kl 20-21. Vi har varit 4 

stycken på de två Skypemöten som vi har haft och det fungerat bra. 

Dom som vill vara med söker efter mig på Skype och skickar en 

kontaktförfrågan som jag svarar på och så ringer jag upp lite innan 20. 

Jag har frågat på tisdag morgonen i olika socker grupper vilka som vill 

bli uppringda. Det går även att hoppa in i samtalet när det har börjat. Vi 

håller på och lär oss hur det ska fungera och hur de andra ska kunna 

ringa upp varandra också om jag inte kan. Dom som har varit med har 

tyckt att det har varit bra.  

 
9 Serviceposter  

GSR: Lena Vice GSR: ?  

 Sekreterare: ? Vice sekreterare: Kia  

 Kassör: Annelie Vice kassör: Helen  

 Litteraturansvarig: Isabella Vice litteraturansvarig: Victoria  

Hemsidan svara mejlen: Lena Vice hemsidan svara mejlen: Victoria  

Hemsidan det tekniska: Helen Vice hemsidan det tekniska: Cecilia L  

 GSR Göteborg: Anna Vice GSR Göteborg: Sandra  

 GSR Kalix: Isabella Vice GSR Kalix: Anna-Carin  

 GSR Malmö: Ytte Vice GSR Malmö: ?  

 GSR Norrtälje: ? Vice GSR Norrtälje: Jeanette  

GSR Stockholm: Louise Vice GSR Stockholm: Cleo  

 GSR Telefonmöten: Cleo Vice GSR Telefonmöten: Kia  

 GSR Dalarna:  Kia Vice GSR Dalarna: ?  

 GSR Skypemöten: ? Vice GSR Skypemöten: ?  

10 Bordlagda ärenden  

10.1  USA förfrågan på matplanen.  

10.2    

10.3    

10.4    
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10.5    

10.6    

10.7    

10.8    

11 Bevakningslistan  

12 Nya ärenden  

12.1  Det går att beställa CD-skivor från senaste världskonventet i USA. Kan SSK 

köpa in CD-skivorna och erbjuda till grupperna? Lena önskar att inte ha dessa 

i lager. Varje grupp köper in CD skivor om de önskar det. Helen skickar efter 

och hon efterforskar, köper in på huvudkontot och undersöker vidare om det 

går att dela vidare inom SSK. 

Helen 

13 Övrigt  

13.1  Beslut om att allla läser föregående protokoll före SSK mötet. SSK beslutar 

detta en andra gång. 

Beslut 

13.2  Sponsorfrågan – Kan de som gjort stegen i OA sponsra i FAA även om de ej 

gjort stegen i FAA? Nej. Fler behöver våga börja sponsra. För att sponsra 

behövs en stabil abstinens och att man gjort alla 12 stegen i FAA. Svårt att 

säga när man kan börja sponsra. Oftast ser ens egen sponsor när man är redo. 

Matcha de som har stabil abstinens och gjort en större del av stegen med de 

som vill börja göra steg 1. Det är viktigt att alltid göra stegen med någon som 

gått före även om den personen inte är ens sponsor.  

 Vi tar upp frågan om det kan testas att ha SSK möte på Skype istället för 

telefon. Kan SSK vara på ett Skypemöte för att underlätta för sekreteraren? 

Cecilia S behöver samordna. Bra idé om alla har tillgång till dator. Vi tar 

beslut att vi är positiva till att testa Skypemöte. 

 Komplettering görs till stegen och traditionerna med ett försättsblad, 

sidnummer samt en innehållsförteckning. SSK beslutar att så ska ske.  

Lena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia S 

Beslut  

 

 

 

 

Beslut 

14 Information till FAAchatten Beslut 

 När någon sätter in pengar på FAAs konto behöver vi specificera vad pengarna ska 

gå till hattpeng, beställning eller gåva. Vid beställning behöver man skriva vad 

man beställt. Vid en Swischbetalning dras alltid en avgift på 1,50 från beloppet. 

Börja sponsra!!! 

Nya möten som är på G – telefonmöten lördagar samt måndagar 17:30-18:00. 

Skypemöte tisdagar 20-21. Föranmälan behövs. 

 

15 Nästa möte Beslut 

 14 mars 20:30 – 21:30, Skype provas.  

16 Mötet avslutas  

 Vi avslutade med att läsa Sinnesrobönen tillsammans i vi-form  

 

 

 

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

Cecilia S  Louise  Kia 

Cecilia S  Louise  Kia 

 


