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 Möte har hållits  1 10 2017  

  dag månad år  
 Vid mötet närvarade  4 medlemmar. 
  antal  
1 Mötet öppnas 
 Mötet öppnades av  Sofi  

  namn  
2 Vi väljer ordförande för mötet 
 Till ordförande valdes  Sofi  

  namn  
3 Vi väljer sekreterare för mötet 
 Till sekreterare valdes  Kia  

  namn  
4 Vi väljer två justerare för mötet 
 Till justerare valdes  Anna och Sofi  

  namn  
5 Godkännande av dagordning 
 Dagordningen lästes upp, 1 övriga frågor anmäldes, dagordningen godkändes. 

  antal  
6 Föregående mötesprotokoll läses upp. 
 Föregående mötesprotokoll lästes upp.   

   
  

  
7 Gruppinventering. 
 7.1 Deltagande på möten. 
  Varierar hur många vi är. Osäker hur det ser ut. Flera möte ställs in pga att ingen ringer in men oftast blir det 

ett möte. Sällan en förutbestämd mötesledare. Svårt få någon att ställa upp som mötesledare på förhand. 
   

 7.2 Hur mår gruppen? 
  Sällan en utsedd mötesledare under vardagarna. Hur påverkar detta gruppen? Det är många nykomlingar som 

ringer in och då kan det bli svårt att få någon som leder mötet. Svårt få grepp om hur många som återkommer 
när man inte är med på mer än ett möte i veckan. 

   
 7.3 Hur är tillväxten? 
  Ofta någon ny. Osäkert om de återkommer.  

   
 7.4 Hur fungerar femte traditionen? 
  Femte traditionen är bland annat att vi kan dela på mötena. Visa nykomlingar att de kan ta rygg på oss som 

gått före. Sprida ordet i andra FAA grupper att det finns telefonmöten att ringa in på. 
   

8 Mötestider och mötesansvariga nästa månad. 
 Ny tid med 15 minuters möten from 2/10 måndag till fredag. Första veckorna kommer Maria H. leda mötena för att 

se till att det finns någon på plats. Cissi har uppdaterat hemsidan. FB grupperna behöver informeras. Kia kan skriva 
på FAA-chatten och SSK gruppen. Sofi skriver på FB FAAs vänner om det inte skrivits där redan. 

9 GSR-info. 
 Sofi informerar. Pratat om att alla ska uppmanas att göra service inom SSK. Uppmanar alla att läsa protokollet på 

hemsidan från senaste SSK mötet. Vi behöver en vice GSR för telefonmötena. Om någon är intresserad så hör av dig 
till Sofi. Nästa SSK 12/10 kl 16:30-17:45. 

10 Bordlagda frågor från förra mötet. 
 10.1 FRÅN SENASTE MÖTET: Sena ankomster och presentation På förra mötet diskuterades det om att sena 

ankomster och således avbrott i mötet för att hälsa välkommen/fråga efter namn är mycket störande och önskemål 
finns att detta bör hanteras på annat sätt. Ingen på detta möte upplevde det särskilt störande och diskuterades 
bakgrunden till att den extra hälsningen förekommer för att alla ska känna sig välkomna, framförallt att nya ska 
uppmärksammas. (Jmf. En blick eller nickning när någon kommer in sent på ett ”live-möte”.) Inget beslut om 
omarbetning av mötesmanual gjordes vid detta möte. Frågan bordläggs och diskuteras vidare på kommande möten 
med syfte att få en bild över vad medlemmarna vill. 
 

 Vad tycker vi som är här idag? Kluvenhet. Nykomling får känna sig välkommen även om de kommer sent. Fint att 
uppmärksamma någon men ser att det kan vara störande. Svårt att veta om det är någon som kommer eller lämnar. 
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Mötesledaren behöver vänta in till ett lämpligt tillfälle. Osäkerhet om pipen i nya telefonmötestjänsten betyder att 
någon kommit in eller lämnat. Gruppen tycker att det är bra om mötesledaren är lite mer restriktiv med att hälsa 
välkommen så att det inte stör under hela mötet. Bra att när vi har delningar och fråga om någon som kommit in vill 
dela. 

 Beslut idag att släppa den här frågan och någon får lyfta frågan igen om problemet kvarstår.  
  

 10.2 Praktiskt möte ny dag/tid? Man bör alltid ha samma dag och samma tid. Kommer alltid vara de som inte är 
intresserade eller kan en viss tid. Förhoppningen är att få in fler folk men problemet kan vara att folk är 
ointresserade. Bordläggs till nästa möte. 

  
 10.3 15-minutersmötet? Kl. 7 bestäms. Morgonmötet börjar först imorgon. Utvärdering sker därför nästa möte. 

Bordläggs. 
 

 10.4 FRÅN FÖRRA MÖTET Stegmöten På förra mötet kom det upp önskemål om att vissa möten ska vara 

stegmöten på så sätt att vi inte läser Steg 1 när vi har nykomlingar. Ett förslag är att vi låter temamötet på 

torsdagar vara ett sådant stegmöte där vi läser steg 1 månad 1, steg 2 månad 2, steg 3 månad 3 osv. 

Temamötet har vi flera gånger i veckan på alla 30-min mötena så vi tycker att behov av stegmöten är 

större. Gruppen vill dock innan vi gör denna ändring att ett förslag på hur manualen ska se ut så att 

nykomlingar ska känna sig extra varmt välkomna trots att vi inte läser Steg 1. Protokoll praktiskt möte 

telefongrupperna FAA – Anonyma matmissbrukare 3/3 2017-02-05 Frågan bordläggs till nästa möte där 

någon eller några bör få en uppgift att ta fram ett konkret förslag som gruppen kan ta ställning till. En 

omröstning på FB kan ju också vara aktuellt för att få veta vad fler tycker. 
Vad tycker vi nu? Stegarbetstemat är jätteintressant och inspirerar från andra 12-stegsprogram. FAA saknar 
sponsorer. En grund i FAA är stegen. Nykomlingar kan ta rygg på de som gått före. Traditionsmöten kan även vara ett 
alternativ. Det blir ofta endast steg 1 eftersom vi ofta har nykomlingar på mötena. Flera av oss är jätteintresserade av 
det här att man kan dela om olika steg. Kan öka intresset hos fler. Finns behov av att göra om mötesmanualen. Bra 
om man tar ett steg per månad. Men det är inte fråga om stegarbetsmöten med en sponsor. Vi får möjlighet att dela 
kring stegen. Manual behövs för att välkomna nykomlingen. Fortsätta diskussionen om traditionsmöten, vi 
bordlägger den frågan. Beslut att vi tar fram ett förslag till manual för stegmöte på torsdagar.  Ingen är beredd att ta 
på sig sammankallande rollen så frågan bordläggs till nästa möte. Försöker sprida informationen på sociala medier. 
 
10.5 Text på hemsidan till nykomlingen att vissa möten kan bli inställda. Prova gärna nästa dag igen. Kopplat till 5e 
traditionen. Väldigt mycket text på sidan så det kan vara svårt att hitta. Det skulle stå överst. Bordlägger frågan. 
Uppmana att vi tittar på hemsidan och hur vi vill att det ska se ut på hemsidan.   
 

11 Övriga frågor. 
 1. Följa traditionerna och ingen motprestation att vara med i FAA – Hanns inte med. 

  
12 Mötets avslutande    
 Mötet avslutades med att Sinnesrobönen lästes. 
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