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Möte har hållits: 12 oktober 2017 Kl: 16.30-17.45 Plats: Telefonmöte 08 437 324 09 

 kod 77 17 26 
Deltagare: Christina, Anna, Sofia, Helen, Isabella, Lisa, Kia, Annelie 

 

AGENDA 
 

1 Mötet öppnas  

 Kia öppnade mötet.  

2 Val av mötesledare  

 Helen valdes att leda mötet.  

3 Val av mötessekreterare  

 Kia valdes att vara sekreterare för mötet.  

4 Val av två justerare  

 Anna och Isabella  

5 Traditionerna läses  

 Traditionerna lästes av Helen.  

6 Godkännande av dagordningen  

 • Dagordningen godkändes med tillägg av ärende på punkten Övrigt.  

 

 

7 Föregående mötesprotokoll  

 Föregående protokoll godkändes.  

8 Rapporter  

8.1 Kassarapport  

 Rapport från Helen: 
• 4993,37 kr finns på FAAs huvudkonto. 
• 9751,50 kr finns på FAAs översättningskonto. 

 

 

8.2 Hemsidan/www.faa.se  

 • Mindre justeringar, fungerar bra. En till person har anmält intresse att jobba med hemsidan. De 

blir totalt tre som jobbar med faa.se. Gruppen berättar att det nu går bra att skriva ut en 

kalender över alla möten, Ny webmailadress web@faa.se. Hit skickas alla kommentarer och 

saker som ska läggas ut på hemsidan. Kontaktuppgifter till telefonmötestjänsten finns under 

dokumentarkiv – telefonmötesgruppen. Eftersöker fortfarande berättelser från medlemmar att 

lägga ut på hemsidan. 

 

8.3 Litteratur/butik  

 • En större beställning har precis gjorts från FAA USA. Isabella berättar att det finns mycket 

pamfletter och visitkort att beställa till grupperna. Isabella funderar på att skicka ut ett 

exemplar av pamflett och visitkort när en grupp gör en beställning. SSK tycker det är en bra 

idé. 

 

8.4 Meddelanden från FAA USA  

 • Inget att rapportera.  

8.5 GSR  

 • Göteborg -  
• Kalix – liten grupp inga förändringar, stabila och mår bra. 
• Malmö – stabil grupp, många 14 och ofta nykomlingar som inte alltid återkommer, ger 

pamfletter och telefonnummer och vit pollett, vill ha möte en dag till, problem att matvaror 

nämns och kan trigga, använder en äldre manual 
• Norrtälje -  
• Stockholm – mår bra, har nu fyra möten per vecka, brukar vara runt 10-14 personer, gruppen 

växer, många nykomlingar som ofta återkommer, delar alltid ut pollett och pamflett, har skrivit 

in i mötemanualen att man inte får nämna eller inta tuggummi, tobak eller koffein, lagt ut 

visitkort på vårdanrättningar 
• Borlänge – stabil grupp, tillfrisknande, stabil grupp men växande, flera nya som återkommer, 

ger nya vit pollett samt pamflett.   
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• Sundsvall – grupp mår bra, stabil 5-6 personer som regelbundet kommer, hälsat på andra 12-

stegsgrupper, satt upp affischer på bla sjukhuset, pamfletter och pollett till nykomlingar 
• Sölvesborg – liten men stabil grupp, precis fått lokal där de får vara kvar. Ska beställa 

pamfletter, mm. Ungt tillfrisknande med många nya. Berättat för AA att de finns. Inga 

nykomlingar. 

• Skype-gruppen – trevlig, liten grupp som mår bra. Nykomlingar som kommer men inte alltid 

återkommer. Öppen för alla. 
• Telefongrupperna – morgonmöten startat förra veckan som går bra och många ringer in, flera 

möten är inte i tillfrisknande bl a nämns produkter, håller inte tider, ibland marknadsföring av 

någon kurs/behandling, gnäll, hoppar över eller byter ord i manualen, borde ta upp frågan om 

tillfrisknade på ett praktiskt möte. Ringer vi från SSK in på telefonmöten behöver vi vara 

uppmärksamma på och försöka styra mötet i tillfrisknande. 
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 Vice GSR Göteborg: Sandra  

 GSR Kalix: Isabella Vice GSR Kalix: Anna-Carin  

 GSR Malmö: Anna Vice GSR Malmö: Ytte  

 GSR Norrtälje: Marie Vice GSR Norrtälje: Jeanette  

 GSR Stockholm: Lisa Vice GSR Stockholm:   

 GSR Borlänge: Kia Vice GSR Säter: Vakant  

 GSR Sundsvall: Sofia Vice GSR Sundsvall: Vakant  

 GSR Sölvesborg: Vakant Vice GSR Sölvesborg: Vakant  

 GSR Skypegruppen: Cecilia Vice GSR Skype-gruppen: Vakant  

 GSR Telefongrupperna: Sofi Vice GSR Telefongrupperna:  Vakant  

10 Bordlagda ärenden  

10.1 • När vi ska ha SSK möten? SSK beslutar i ett andra beslut att ha fasta tider.  

10.2 • Steggrupp – tre på gång.  Personer på väntelista samt ytterligare ca 8 personer från 

stockholmsgruppen som en sponsor för stegarbetsgrupp. 
 

10.3 • Mötesguide för SSK – Förra protokollet 12.3. Flera reflekterar över att guiden känns bra. Kan 

inte se något som känns fel. SSK beslutar att vi godkänner guiden idag.  
 

11 Bevakningslistan  

12 Nya ärenden  

12.1 •   

13 Övrigt  

13.1 • AA stora boken hur kan den användas på våra möten? – Varje enskild grupp får använda den 

och får bestämma själva MEN varje grupp har ansvaret att vara tydlig med vad som är AA och 

vad som är FAA. Vi får tex inte använda Stora Boken på möten eftersom den inte är godkänd 

FAA litteratur. Frågan ställdes för 5-6 år sen till FAA USA som sa nej den är inte tillåten på 

möten. Här gäller vår 12e tradition - Principer före personligheter. Även om AA är urmodern 

till FAA men vi måste ha fokus på FAA, framförallt i mötessammanhang. När man sponsrar 

tycker gruppen att det är ok att hänvisa till Stora Boken eftersom den hjälpt många av oss. Men 

stegen ska vara FAAs egna. Fortsätter diskutera vid nästa SSK möte. 

 

13.2 
13.3 
13.4 
 

13.5 
13.6 

• FAA konvent – Det är om någon orkar dra i det. Ingen har anmält intresse.  

• Arbetsutskott SSK – Tillsätta ett arbetsutskott. SSK beslutar att vi tillsätter ett 

arbetsutskott.  
• Matplan – Vilken matplan är godkänd av FAA? Kan vi ha alternativ att dela ut till 

nykomlingar? USAs matplan fungerar inte för så många för oss. Fortsatt diskussion vid nästa 

möte.  
• Mötesordningen – bordlagt. 

• CD skivor – bordlagt. 

 

14 Information till FAAchatten  

 Mötesguiden för SSK är godkänd, Vikten av att följa mötesmanualer och inte nämna produkter. 

Arbetsutskottet . Kontaktuppgifter till telefonmötestjänsten.  
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15 Nästa möte  

 Tisdag 14 november 20:00 – 21:15  

16 Mötet avslutas  

 Vi avslutade med att läsa Sinnesrobönen tillsammans i vi-form  

 

 

 

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

Isabella  Anna  Kia 

     

 


