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Protokoll praktiskt möte telefongrupperna
FAA – Anonyma matmissbrukare

Möte har hållits

02

07
dag

Vid mötet närvarade

2017

månad

år

medlemmar.

5
antal

1

Mötet öppnas
Mötet öppnades av

Anna
namn

2

Vi väljer ordförande för mötet
Till ordförande valdes Anna
namn

3

Vi väljer sekreterare för mötet
Till sekreterare valdes Hanna

4

Vi väljer två justerare för mötet
Till justerare valdes
Freja & Ebba

namn

namn

5

Godkännande av dagordning
Dagordningen lästes upp, 1

övriga frågor anmäldes, dagordningen godkändes.

antal

6

Föregående mötesprotokoll läses upp.
Föregående mötesprotokoll lästes upp.
Ja

7

Gruppinventering.
7.1 Deltagande på möten.
God tillväxt, inte mycket inställda möten.

8

7.2

Hur mår gruppen?
Gruppen känns förvirrad pga. ändring av telefonmötestjänsten bl.a. men i
övrigt mår gruppen bra. Fler kan leda möten, bli ofta samma personer som
leder. Det efterfrågas en stödperson eller fadder som kan vägleda första
gången någon leder ett möte.

7.3

Hur är tillväxten?
Tillväxten är god, många återkommande till möten. Bra att ta upp på livemöten
att telefonmöten finns och hur man gör för att ringa in.

7.4

Hur fungerar femte traditionen?
Vi tar väl hand om nykomlingar. Nykomlingarna säger ofta att de blivit väl
omhändertagna.

Mötestider och mötesansvariga nästa månad.
Vi har möte varje dag och det fungerar bra.
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9

GSR-info.
Anna avgår som GSR. Vi söker därför både ordinarie och vice GSR. Informera vid
telefonmöten om detta och förklara gärna vad GSR innebär.

10

Bordlagda frågor från förra mötet.
Vi pratar om att ha morgonmöte på 15 minuter varje dag. Även kvällsmöte nämns.
Det nämns att det kanske skulle behövas en kommitté som undersöker efterfrågan
på sådant möte. Vi pratar om att det i en annan gemenskap är tal om att denna typ
av möten strider mot traditionerna. Vi kanske inte måste dela utan bara läsa texter
på morgonmötet?

11

Övriga frågor.
Frågan om annan telefonmötestjänst har kommit upp. Gruppen röstar alla för att
behålla telefonmötestjänsten som den ser ut idag (sedan 1 juli) då den nya fungerar
bra med koden som kom 1 juli.

12

Mötets avslutande
Mötet avslutades med att Sinnesrobönen lästes.

Protokollet justerat av:

Freja

Protokollet justerat av:

Ebba

Protokollet fört av:

Hanna
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