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Möte har hållits: 14 12 2017 Kl: 16.30 -17.45 Plats: Telefonmöte 08 – 437 324 409 

 kod 77 17 26 

Deltagare: Lisa, Anna, Lena, Helen, Marie, Isabella, Anneli, Cissi, Kia 

 

AGENDA 
 

1 Mötet öppnas  

 Helen öppnade mötet  

2 Val av mötesledare  

 Helen valdes till mötesledare  

3 Val av mötessekreterare  

 Anna valdes att vara sekreterare för mötet.  

4 Val av två justerare  

 Lisa och Anneli valdes att justera protokollet.  

5 Traditionerna läses  

 Traditionerna lästes av Helen.  

6 Godkännande av dagordningen  

  Dagordningen godkändes med tillägg av ärende på punkten Nya ärenden.   

7 Föregående mötesprotokoll  

 Föregående protokoll lästes och godkändes ej då vi missade denna punkt.  

8 Rapporter  

8.1 Kassarapport  

 Rapport från Anneli: 

 5 436,87 kr finns på FAAs huvudkonto. 

 9 751,50 kr finns på FAAs översättningskonto (enligt uppgift, ingen förändring 

sedan föregående möte.) 

 

 

8.2 Hemsidan  

 Rapport från Helene: Påminnelse om hemsidan och all bra information som finns 

här, alla i SSK behöver hjälpas åt att sprida innehållet med våra medlemmar. 

Påminner även om sök-funktionen som är väldigt behjälplig när vi letar efter 

specifik information. Helene + Cissi + Angelica jobbar med hemsidan. 

 

 

8.3 Litteratur  

  Rapport från Isabella:  

Beställningarna flyter på. Anneli kommer i fortsättningen att skicka 

pappersformat av steg och traditioner som beställs, då Isabella inte har 

möjlighet att skriva ut längre. Litteraturansvarig är osäker på om det är OK att 

fortsätta på serviceposten om innehavaren inte är stabil i sin abstinens. Punkten 

läggs till under övrigt.   

 

 

8.4 Meddelanden från FAA USA  

  Inga meddelanden att dela  
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8.5 GSR  

  Göteborg 

Marie, ny GSR för Göteborg. Vi har en ny lokal där även andra – ny lokal även 

andra 12-stegsgrupper har möten, vi tror att vi tappade en del medlemmar i 

samband med bytet av lokal. Tappar en del nya, inte alla som kommer tillbaka. 

Trevlig stämning, välkomnande, oavsett hur många deltagare 

 Kalix 

Isabella GSR Kalix – Vi är fortfarande en liten grupp, kör på inga förändringar, 

ny vice GSR – Isabella skickar email adressen till Cissi. 

 Malmö 

Lisa: läste upp Annas mail eftersom Anna satt på tåget: 

Efter jul kommer vi att starta upp ännu ett Live möte då det har löst sig med 

tillgången till vår lokal även på måndagar 18.00–19.00 

Så från 8/1 2018 har vi 2 live möten/vecka i Malmö - både måndagar & torsdagar  

18.00–19.00. Vi har varit något färre på mötena de senaste veckorna, omkring 10-

12 pers./möte. Väldigt fin och positiv atmosfär i gruppen 

 Stockholm 

Lisa: Vi har haft lite mindre deltagare på måndag och onsdagar, medan vi på 

fredagar och söndagar är väldigt många. 

Kanske på grund av att det är 4 likadan möten – kanske ska försöka göra lite 

variation, möten både på julafton och nyårsafton.  

 Sölvesborg  

Mail från GSR, Linda lästes upp: Jag har ej möjlighet att delta på SSK möten och 

har inte hitta en ersättare. Vår grupp mår inte bra då deltagandet är lågt.  

Vi har precis bytt mötestid och hoppas att det ska göra att vi får fler deltagare. 

Linda har egentligen inte möjlighet att fortsätta som GSR, letar efter en ersättare. 
 Kalix 

      Anna Karin från Kalix vill lämna, Susanne kommer in som vice GSR 

 Sundsvall 

Helene läser upp meddelande från Sofia:  

Läget i Sundsvall är oförändrat: vi är välmående och stabil, en liten men sakta 

växande grupp. Vi har möten som vanligt i julhelgen förutom att vi har flyttat 

mötet den 24/12 kl. 16:00 till tisdag 26/12 kl. 10:00 

 Skype-gruppen 

Cissi: Väldigt dålig deltagelse – uppmanar alla att ringa in så att vi kan 

upprätthålla dem – ber alla GSR att påminna om hur man ringer in på våra 

Live möten.  

 Telefongrupperna 

Ingen representant närvarande. Lisa ringde in på lunchmöte, 7 deltagare men 

det hör nog till ovanligheterna. Helen har ringt in flera gånger normalt ca 2-6 

deltagare. 

 

 

    

9 Serviceposter  

GSR: Lena Vice GSR: Helen  

 Sekreterare: Vakant Vice sekreterare: Vakant  

 Kassör: Annelie Vice kassör: Helen  

 Litteraturansvarig: Isabella Vice litteraturansvarig: Victoria  
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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: Ytte Vice GSR Malmö: Vakant  

 GSR Norrtälje: Marie Vice GSR Norrtälje: Jeanette  
 GSR Stockholm: Lisa Vice GSR Stockholm: Annelie  

 GSR Säter: Kia Vice GSR Säter: Vakant  

 GSR Sundsvall: Vakant Vice GSR Sundsvall: Vakant  

 GSR Sölvesborg: Vakant Vice GSR Sölvesborg: Vakant  

 GSR Örnsköldsvik: Vakant Vice GSR Örnsköldsvik: Vakant  

 GSR Skypegruppen: Vakant Vice GSR Skype-gruppen: Vakant  

 GSR Telefongrupperna: Anna H Vice GSR Telefongrupperna:  Vakant  

10 Bordlagda ärenden  

10.1  Till nästa möte 9/1 – Vakanta service positioner 

(Till exempel är Helen nuvarande vice kassör men vill gärna inte vara det. Alla 

grupper har egna konton och fullmakter – det hjälper Helene till med. Allt är klart) 

 

 

11 Bevakningslistan 

- 

 

12 Nya ärenden  

12.1 Förslag på att det är ok att efter avslutat formellt SSK telefonmöte, prata fritt 

om valfria ämnen.  

Beslut: Förslaget godkänns 

 Förslag på att ändra ¨Jag uttrycker mina känslor uppriktigt¨ till könsneutralt 

istället för dagens manligt/kvinnligt.  

Beslut: Lisa arrangerar ett förslag på översättning som skickas till USA för 

godkännande.  

 Fråga från Litteraturansvarig: är OK att inneha serviceposten 

Litteraturansvarig även om innehavaren förnärvarande inte är i stabil 

abstinens. 

Beslut: Ja, ok att fortsätta som Litteraturansvarig. Eftersom rollen inte är 

rådgivande och personen är aktiv i programmet och har en önskan att vara 

drogfri. Med gruppsamvetet och traditionerna kommer vi långt.  

 Förslag på att säkra material även på engelska vid Livemöten så att även icke 

svensktalande kan tillgodogöra sig information.  

Beslut: Upp till varje grupp, engelskt material finns tillgängligt på hemsidan 

så att grupperna kan skriva ut. Den långa versionen av Steg 1 behöver 

beställas mot betalning, vilket är väldigt enkelt för den enskilda medlemmen 

att göra.  

 Mail från Kia till ett fåtal medlemmar i SSK för diskussion och rådgivning 

som av misstag delades med alla. 

Diskussion: Vi har ganska stora möjligheter att förändra och utveckla FAA 

Sverige så länge vi förlitar oss på gruppsamvetet och våra traditioner. Vi kanske 

inte kan lägga till material och litteratur genom att skriva in det i mötesmanualen, 

eller läsa ur icke godkänd litteratur under det formella mötet. Däremot kan vi ju 

själva använda oss av alla olika delar av t.ex. AAs program inofficiellt, före och 

efter möten & i våra personliga delningar. I traditionerna står det att vi kan ändra 

och att vi kan komma ganska långt med gruppsamvetet.  

Däremot är det svårt att officiellt göra förändringar om vi skrivit specifikt till USA 

och fått nej (som till exempel att lägga till AAs Stora bok på listan över godkänd 
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FAA litteratur.) Vi har ju olika ingångar i alla olika 12-stegs program men om vi 

som individer hittar någonting från andra program, till exempel från stora boken så 

kan vi ju så klart använda det.  

Helen ber att få läsa från FAA’s, den gröna boken sidan 50: 

Beslut: Det viktigaste är att vi använder det som får oss att upprätthålla abstinens. 

Andra 12-stegs grupper använder stora boken som en bibel. Det går ju bevisligen 

att leva i tillfrisknande genom bara FAAs program och litteratur, även utan AAs 

Stora boken men den kan så klart användas för inspiration – & refereras till under 

personlig delning. Översatt ända fram till matplansdelen i den gröna boken 

 
13 Övrigt  

13.1  Helen ber om hjälp till översättning av ¨Jag uttrycker mina känslor uppriktigt¨ 

till engelska. 

 

Beslut: Lisa erbjuder sig att skriva om den och skickar den till Helen för publi-

cering på hemsidan. 

 

 

13.2  CD-skivorna från senaste konventet är fortfarande inte distribuerade. Förslag 

om att lägga upp dem som ljudfiler på hemsidan, för delning mot betalning 

(FAA USA till godo). Kia ber om hjälp att översätta förfrågan & skriva till 

USA för godkännande.  

 

Beslut: Anna skriver till USA, Kia skickar förfrågan på svenska till Anna.  

 

 

14 Information till FAA-chatten  

 -  

15 Nästa möte  

 9/1 2018 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: 

Lisa   Annelie  Anna 

     

 


