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Möte har hållits: 2017-08-24 Kl: 16.30-17.45 Plats: Telefonmöte 08 – 437 324 409 

 kod 77 17 26 

Deltagare: Lena, Kia, Cecilia, Cissi, Annelie, Helen, Anna E, Anna D, Sofia  

 

AGENDA 
 

1 Mötet öppnas  

 Kia öppnade mötet.  

2 Val av mötesledare  

 Kia valdes att leda mötet.  

3 Val av mötessekreterare  

 Sofia valdes att vara sekreterare för mötet.  

4 Val av två justerare  

 Anna E. och Cecilia valdes att justera protokollet.  

5 Traditionerna läses  

 Traditionerna lästes av ??.  

6 Godkännande av dagordningen  

  Dagordningen godkändes med tillägg av fyra nya ärenden.    

7 Föregående mötesprotokoll  

 Föregående protokoll godkändes. 

 

 

8 Rapporter  

8.1 Kassarapport  

 Rapport från Annelie: 

 5354:50 kr finns på FAAs huvudkonto. 

 9650 kr finns på FAAs översättningskonto. 

 

 

 

8.2 Hemsidan  

  Det kommer en jämn ström av förfrågningar samt beställningar av litteratur. 

Det är många som är intresserade av att starta upp nya grupper runt om i lan-

det. Lena skulle behöva stöttning här. När det gäller stöd till nya grupper är det 

i första hand Victoria och i andra hand Isabella man ska vända sig till, detta 

står också på hemsidan under ”Startkit för nya grupper”.  

Behov finns också av hjälp med att lägga ut ny information på hemsidan och 

Facebook, i nuläget hjälps Helen och Cissi år med detta men det kan behövas 

stöttning här också – tyvärr ingen som har anmält intresse för detta i dagsläget. 

 

 

8.3 Litteratur  

  Flyter på med beställningar och utskick. 

 

 

8.4 Meddelanden från FAA USA  

    
8.5 GSR  

  Göteborg: Stabil grupp, det hör ofta av sig nykomlingar. Har ny lokal. 

 Kalix: - 

 Luleå: Har haft uppehåll under sommaren men drar igång igen 3/9. 

 



 Protokoll möte SSK 
FAA - Anonyma matmissbrukare 

 

2017-08-24 SSK protokoll FAA/SSK 170608   Sid 2(3) 

 

 Malmö: Gruppen mår bra, det har varit ca 9-15 personer på mötena under 

augusti månad. Flera nykomlingar.  

 Norrtälje: - 

 Stockholm: Fungerar bra, det har varit ca 12-15 stycken på mötena under 

augusti. 

 Säter: Har från och med 29/8 ny lokal i Borlänge. Det är en liten men stark 

grupp med ca 4-6 personer per möte. 

 Sundsvall: Flyter på bra, har 3-4 personer som går regelbundet och ytterligare 

några som dyker upp ibland. Ett par nykomlingar har dykt upp under 

sommaren så det ser lovande ut. 

 Sölvesborg: - 

 Örnsköldsvik: Har tyvärr lagt ner. 

 Skype-gruppen: Gruppen mår bra och kör varje vecka. Har haft flera 

nykomlingar men de har tyvärr bara dykt upp en gång, osäkert på vad som är 

orsak till det.  

 Telefongrupperna: Tillförordnande Sofie kommer att bli ordinarie GSR, saknar 

fortfarande vice GSR. En arbetsgrupp har tagit fram ett förslag till manual för 

15-minuters morgonmöten. 

 
9 Serviceposter  

GSR: Lena Vice GSR: Helen  

 Sekreterare: Sofia Vice sekreterare: Vakant  

 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  

 GSR Göteborg: Anna E. Vice GSR Göteborg: Sandra  

 GSR Kalix: Isabella Vice GSR Kalix: Anna-Carin  

 GSR Malmö: Anna D. Vice GSR Malmö: Vakant  

 GSR Norrtälje: Marie Vice GSR Norrtälje: Jeanette  
 GSR Stockholm: Lisa Vice GSR Stockholm: Vakant/Louise 

tillsvidare 
 

 GSR Säter: Kia Vice GSR Säter: Vakant  

 GSR Sundsvall: Sofia Vice GSR Sundsvall: Vakant  

 GSR Sölvesborg: Vakant Vice GSR Sölvesborg: Vakant  

 GSR Skypegruppen: Cecilia S. Vice GSR Skype-gruppen: Vakant  

 GSR Telefongrupperna: Sofie Vice GSR Telefongrupperna:  Vakant 

 
 

10 Bordlagda ärenden  

10.1  SSK saknar sekreterare: Sofia tar på sig uppdraget som sekreterare, Cissi stöt-

tar upp i början. 

 

10.2  Det beslutas att ett extra BG skall öppnas på Swedbank. Kontot kommer bara 

vara avsett för beställningar och ska underlätta vid handhavandet av dessa. He-

len ordnar det praktiska kring kontoöppnandet samt ändrar informationen kring 

det nya kontot på FAA:s hemsida. 

 

10.3  Angående CD-skivorna från Världskonventet 2016 beslutas det att vi ska 

skriva till USA och fråga om det finns någon möjlighet att dela dem som 

ljudfiler via FAA:s hemsida (se förra protokollet från 170722). Helen 

formulerar brevet på svenska, Kia översätter det och Lena skickar det till 

USA.  

 

10.4  SSK:s maillista – Cissi ordnar en likadan tjänst som vi har för FAA-chatten. 
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11 Bevakningslistan Togs inte upp. 

 

 

12 Nya ärenden  

12.1  Uppföljning av Doodle-undersökningen: Då bara 9 av 20 har svarat går det i 

nuläget inte att ta något beslut om ny mötestid. Av de som har svarat framgår 

att tisdagar 20.00-21.15 är den tid som flest har möjlighet att närvara. Det 

beslutas att Lena ska försöka nå de som inte har svarat för att höra med dom 

vilken/vilka tider som är optimala för dem. Frågan bordläggs. Nästa möte 

hålls därför enligt den gamla planeringen dvs. tisdag 12/9 kl 20.30-21.45. 

 

12.2  Hur ska vi gå till väga när det händer oförutsedda händelser som måste 

hanteras akut? Detta gäller framför allt saker som kräver ett beslut från hela 

SSK i enlighet med tradition 2. Vi beslutar att vid akuta situationer där man 

inte har möjlighet att invänta ordinarie möte, finns det alltid möjlighet att kalla 

till ett extra SSK-möte. Vid beslut som rör alla (som t.ex. när vår 

telefonmötestjänst med kort varsel skulle ändras, se övrigt) måste SSK kliva 

in och ta ett gemensamt beslut.  

 

12.3  Uppstart av stegarbetsgrupp – punkten hanns ej med, bordläggs.  

12.4  Lena påminner också om att alla ska ha läst igenom föregående 

mötesprotokoll innan mötet, då behöver vi inte läsa igenom det igen på mötet 

utan får mer tid över till att diskutera och besluta i de aktuella ärendena för 

dagen. 

 

 

13 Övrigt  

13.1     Telefongruppen: Med kort varsel fick vi veta att telefonmötestjänsten vi abonnerar 

på från Quicknet ändrar sina villkor vilket innebar att vi skulle få nya nytt 

telefonnummer och nya rutiner, en kod för administratör och en annan kod för alla 

deltagare. Detta skulle innebära att en administratör alltid skulle behöva ringa in 

och stanna kvar tills alla deltagare lämnat mötet annars skulle mötet brytas efter 5 

minuter. Detta skapade stor oro och viss turbulens om hur vi skulle anpassa oss till 

de nya villkoren och alla kallades därför av Anna H via FAA-chatten och FB till 

ett extra insatt möte om hur vi skulle gå till väga. Till att börja med verkade det 

väldigt krångligt men Annelie tog reda på efter mötet att alla kan logga in med 

administratörkoden och problemet löste sig. Bytet till det nya numret har fungerat 

bra. 

 

 

14 Information till FAAchatten Lena lägger ut på chatten och Kia på FB.  

   

15 Nästa möte Tisdag 12/9 kl 20.30-21.45. Lena lägger datum och tid på FAA-chat-

ten och Kia lägger ut på FB. 

 

   

16 Mötet avslutas  

 Vi avslutade med att läsa Sinnesrobönen tillsammans i vi-form  

 

 

 

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

Anna E.  Cecilia  Sofia 

     

 


