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Datum för mötet: Tisdag 14/11-17 

 
Kl: 20:00-21:15 Plats: Telefonmöte 08 – 43 73 24 09 

 kod 77 17 26 

 

 Deltagare: Anna D, Sofia, Isabella, Jennifer, Annelie, Lisa, Helen, Cissi, Lena  

1 Mötet öppnas med val av mötesledare 

Helen valdes att leda mötet. 

 

2 Val av mötessekreterare 

Sofia valdes att vara sekreterare för mötet. 

 

3 Val av två justerare 

Anna och Annelie valdes att justera protokollet. 

 

4 Traditionerna läses 

Traditionerna lästes av Anna. 

 

5 Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes med tillägg av 1 ärende under punkt 11 Övrigt. 

 

6 Godkännande av föregående mötesprotokoll 

Föregående protokoll godkändes. 

 

7 Rapporter  

7.1 Kassör 

Rapport från Annelie: 

 5436,87 kr finns på FAAs huvudkonto. 

 9751,50 kr finns på FAAs översättningskonto. 

 

7.2 www.faa.se 

Rapport från Helen och Cissi: 

Webbplatsen faa.se: 

 Virusangrepp på webbplatsen vilket gjorde att den stängdes ned. (Detta har 

skett vid två tillfällen sedan senaste SSK-mötet.) 

 Urstädning av virus/skadlig kod gjordes av en inhyrd konsult till en kostnad av 

1000 kr. Se AU-beslut som ska konfirmeras. 

 Ett vassare säkerhetsprogram är nu installerat. 

 Webbplatsen var otillgänglig under ca. 4 dagar som längst vid det ena tillfället. 

Då har vi sett hur viktig webbplatsen som informationskälla och för tillgång 

för manualer är. 

En temporär lösning skapades genom att manualer och schema lades upp i en 

mapp på Google Drive. En länk för tillgång dit mejlades ut via faa-chatten 

samt anslogs på FAAs Facebook-sida. 

 Påminner om Sök-funktionen på faa.se. Den är jättebra att använda när man 

inte hittar vad man letar efter på webbplatsen. 

  

Facebook-sidan FAA – Anonyma matmissbrukare: 

 Stort intresse – många hittar uppenbarligen dit när de söker efter 

12stegprogram för livsmedelsrelaterat beroende. 

 

 

7.3 faa@faa.se 

 

 

http://www.faa.se/
http://faa.se/
http://faa.se/
mailto:faa@faa.se
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7.4 butik@faa.se 

Rapport från Isabella: 

 Den senaste beställningen från USA har nu kommit.  

 

7.5 Meddelanden från FAA USA 

 - 

 

7.6 GSR  

  Borlänge – Skriftlig rapport från Kia: ”Mellan 4-6 personer på mötena. 

Nya personer där de flesta återkommer. En grupp i tillfrisknande. Precis 

gjort en beställning, inget behov just nu.” 

 Göteborg – Skriftlig rapport från Anna E: ”Vi jobbar på, har många 

nykomlingar, tyvärr inte lika många som kommer tillbaka. Men vi är en 

liten kärna som är stabil och mår bra.” 

 Kalix – Händer inte så mycket men vi är stabila och mår bra. 

 Malmö – Mår bra och har 14-16 personer per möte. Det är många 

medlemmar som har varit abstinenta länge. Det är inte så många män som 

besöker mötena och bara en som kommer regelbundet. Efter jul kommer 

gruppen att införa ytterligare ett möte per vecka. 

 Norrtälje – Skriftlig rapport från Jeanette: ”Våran grupp mår bra. Just nu 

har vi dubblat antalet som går på möten så vi är nästan alltid fyra som 

kommer. Vi har haft nykomlingar som har fortsatt gå så det känns bra.” 

 Stockholm – Mår bra, har 4 möten/vecka. På två av dessa mötestider är det 

färre besökare men mötena går ändå runt. Upp till 14 besökare på 

söndagsmötet. 

 Sundsvall – Liten men stabil grupp som mår bra. Har 5-6 medlemmar som 

kommer regelbundet, har fått en ny medlem sista veckan samt en 

”nygammal” som kommit åter. 

 Sölvesborg – Ingen närvarande från gruppen idag. 

 Skype-gruppen – Stabil kärna på 2 personer men har haft upp till 5 

besökare. Svårt med administrationen av mötena på grund av att man 

måste anmäla sig till mötena via FB vilket innebär att man inte kan bevara 

anonymiteten. Senaste mötet skedde anmälan dock via skypechatten istället 

vilket gick bra. 

 Telefongrupperna – Ingen representant närvarande idag.  

 

8 Serviceposter   

GSR: Lena Vice GSR: Vakant (Helen) 

Sekreterare: Sofia Vice sekreterare: Vakant 

Kassör: Annelie Vice kassör: Vakant (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 Borlänge: Kia Vice GSR Borlänge: Vakant 

GSR Göteborg: Anna E. Vice GSR Göteborg: Sandra 

GSR Kalix: Isabella Vice GSR Kalix: Anna-Carin 

GSR Malmö: Anna D. Vice GSR Malmö: Ytte 

GSR Norrtälje: Marie Vice GSR Norrtälje: Jeanette 

GSR Stockholm: Lisa Vice GSR Stockholm: Louise 

GSR Sundsvall: Sofia Vice GSR Sundsvall: Eva 

GSR Sölvesborg: Linda Vice GSR Sölvesborg: Vakant 

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

GSR Telefongrupperna: Sofie Vice GSR Telefongrupperna:  Vakant 

mailto:butik@faa.se
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9 Bordlagda ärenden från förra mötet  

 Är det okej att använda AAs stora bok vid sponsring och på stegmöte?  

Detta diskuterades vid förra mötet, fortsatt diskussion på detta möte.  

Följande slås fast under detta möte: 

 En förfrågan om detta har gjorts tidigare och FAA USA var då tydlig med 

att det inte är tillåtet att använda någon annan litteratur utom FAAs egna 

på FAA-mötena (enligt tidigare protokoll).  

 När man sponsrar är det dock friare att använda annan litteratur men det 

är ändå viktigt att vara tydlig med att det man då använder inte är FAAs 

litteratur (i enlighet med vad som står i steg 4).  

 Om man deltar på ett FAA-möte och under den egna delningen pratar om 

vad man har läst och lärt sig genom att läsa någon annanstans än i FAAs 

litteratur (till exempel i ”Stora boken”) så är detta okej som en del i ens 

delning, men man bör vara tydlig med vilken källa är, exempelvis: ”detta 

har jag läst i stora boken”. Det är dock inte godkänt att som mötesledare 

läsa ur AAs stora bok på ett FAAmöte. 

 Vilken matplan är godkänd av FAA? Kan vi ha alternativ att dela ut till 

nykomlingar? USAs matplan fungerar inte för så många av oss. Fortsatt 

diskussion från förra mötet. 

Följande slås fast på detta möte: 

 Ett nytt förslag på matplan är inskickat till FAA USA men vi har ännu 

inte fått något svar. I väntan på detta svar måste vi förhålla oss till vad 

som tidigare sagts: 

Enligt FAA-USA är det inte okej att dela ut generella matplaner som 

ska gälla alla då det är väldigt individuellt vad man kan äta och inte. 

 Att efter ett möte ge individuella råd till andra medlemmar är okej. 

 Det finns generella mat-råd på vad man bör eller inte bör äta på 

www.faa.se  

 CD-skivor från världskonventet:  

Vi avvaktar fortfarande svar från USA angående detta (se tidigare protokoll). 

I väntan på svar kan skivorna skickas ut till grupperna så att dess medlemmar 

kan ta del av föreläsningarna. Helen tar på sig detta. 

 Godkännande av ny mötesordning:  

Den nya mötesordningen hänger ihop med den nya SSK-guiden som 

godkändes på förra mötet. Därmed godkännes härmed även den nya 

mötesordningen. 

 

10 
Nya ärenden 

 En FAA-medlem har förmedlat skriftligen att hen anser FAA Sverige vara 

toppstyrt av 3 personer i SSK. Har vi gjort något tokigt? Kan vi utvecklas på 

något sätt? Ligger det något i denna synpunkt? Ni som är GSR, hur är 

stämningen i grupperna? Vi i SSK hur kommunicerar vi våra 

ställningstaganden?  

De beslut som tagits inom FAA har tagits på ett demokratiskt sätt genom 

omröstning inom SSK på SSK-möten av de som deltagit på mötena och inte 

genom beslut av en eller ett par personer i ”toppen”.  

FAA har vuxit mycket den sista tiden men tidigare har det varit 

svårt/omöjligt att tillsätta alla serviceposter vilket har lett till att ett fåtal 

medlemmar har varit tvungna att ta på sig ansvaret för flera poster. Nu när vi 

 

http://www.faa.se/
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har växt så behöver fler medlemmar stiga fram och göra service. Det 

välkomnas verkligen om fler nya vill kliva in och ta på sig serviceposter så 

att de som sitter på flera poster kan kliva ner och istället ägna sin energi åt en 

post i taget. 

SSK - Sveriges Service Kommitté - är till för att stötta och serva de grupper 

som finns ute i landet och att lyssna till vad de har att säga. Det verktyg som 

används är gemensamma SSK-möten där representanter från landets alla 

grupper ska vara med och göra sin röst hörd, alla medlemmar är lika 

välkomna. Detta är livsnödvändigt för gruppens överlevnad. 

Förhoppningsvis är den kritik som nu kommit fram ett uttryck för vår 

växtvärk. Att vi växer är positivt - men det ställer också nya krav på oss inom 

SSK. Det är självklart inte bra att några sitter på flera poster. 

Helen är vice kassör men har ingen avsikt att ta över som ordinarie kassör 

utan hjälper bara till tills någon kan stiga in och ta på sig den serviceposten. 

Detsamma gäller posten som vice GSR i SSK. Posten som vice sekreterare är 

också vakant liksom posterna som vice GSR i grupperna i Borlänge, 

Sölvesborg, Skypegruppen samt telefongruppen.  

Det är viktigt att alla grupprepresentanter informerar sin grupp om de vakanta 

serviceposterna som finns. De som är intresserade eller vill veta mer kan läsa 

på FAAs hemsida eller höra av sig till FAA via mail eller sin 

grupprepresentant.  

11 
Övrigt 

 Förslag på att medlemmar i FAA Sverige själva gör en översättning av boken 

”Food for the Soul” och att FAA Sverige sedan ger ut boken på svenska. Det 

har tidigare diskuterats att all översättning skall göras av professionella 

översättare men det känns som om det ligger långt bort eftersom det är så 

pass kostnadskrävande.  

Det är även svårt att hitta en professionell översättare med önskad erfarenhet 

av 12-stegsarbete för att vi skulle få en produkt med bra kvalitet. 

Förslaget är att i stora slängar: 

- Bilda en översättningskommitté för projekt ”Food for the Soul”. 

- Denna kommitté engagerar medlemmar som självständigt översätter 

dedicerade avsnitt. 

- Översättningsförslagen publiceras på faa.se för att få in kommentarer 

från medlemmar. 

- Kommittén slutgranskar och fastställer översättningarna. 

- Kommittén upphandlar och verkställer tryckning. 

 

 Helen har kollat med Easytranslate vad det skulle kosta att anlita en 

professionell översättare. Då det är 106.000 ord i FAAs gröna bok skulle 

det innebära en kostnad på 140 -150.000 kr. Om vi översätter själva och 

anlitar översättaren att endast korrekturläsa så kostar det ändå 100.000 kr. 

 Andra 12stegsgrupper (t.ex. ACA, OA, Al-Anon) har bildat egna 

översättningsgrupper och har själva översatt sin litteratur. 

Det finns inget som säger att vi i FAA inte får översätta boken själv. 

Tidigare försök har dock slutat i osämja.  

Andra 12-stegsgrupper har löst detta genom att rösta i frågor där man inte 

är överrens. Men i vilken grupp röstas det? I SSK, inom 
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översättningskommittén eller öppet bland FAAs alla medlemmar? 

Om vi bildar en översättningskommitté så är det väldigt viktigt att 

kommittén har bredd och speglar den mångsidighet som finns inom FAA, 

från nykomling till erfaren.  

Beslut tas på att en översättningskommité skall bildas. Cissi tar på sig 

ansvaret att leda kommittébildningen. 

 12 Information till FAAchatten 

 Vi söker fler medlemmar som kan göra service inom SSK då vi har flera 

serviceposter som vakanta.   

 

13 
Nästa möte 

Torsdag 14/12 kl 16:30-17:45 

 

14 
Mötet avslutas med Sinnesrobönen 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Anna D. 

  

Annelie 

  

Sofia 

     

 


