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Möte har hållits: 18.01.09 Kl: 20.00-21.15 Plats: Telefonmöte 08 – 43 73 24 09 

 kod 77 17 26 

Deltagare: Helen, Louise, Cissi, Sofi, Sofia, Hanna, Anna, Lisa 

 
 

1 Mötet öppnas med val av mötesledare  

 Helen öppnade mötet och Helen valdes att leda mötet.  

2 Val av mötessekreterare  

 Sofia valdes att vara sekreterare.  

3 Val av två justerare  

 Cissi och Sofi valdes att justera protokollet.  

4 Traditionerna läses  

 Traditionerna lästes inte.  

5 Godkännande av dagordningen  

 Dagordningen godkändes med tillägg av ärenden under punkten Övrigt.  

6 Godkännande av föregående mötesprotokoll  

 Föregående protokoll godkändes med två tillägg. Första ändringen gäller punkt 

12.1, under ”Diskussion” Där bör meningen ”Vi kanske inte kan lägga till material 

och litteratur genom att…” ändras så att ”kanske” tas bort. Andra ändringen är punkt 

13.1, den ska tas bort helt och hållet. 

 

 

7 Rapporter:  

   

7.1 Kassör  

  7599,87 kr finns på FAAs huvudkonto. 

 10 358,00 kr finns på FAAs översättningskonto. 

 

 

7.2 www.faa.se  

  Löper på, fler hittar in efter omorganisationen av alla web adresser. Det har 

varit en del virus angrepp men de är omhändertagna 

 

7.3 faa@faa.se  

  Antalet mail som kommer in varierar, vissa perioder kommer det mer och 

andra mindre.  

 

7.4 butik@faa.se  

  -  

7.5 Meddelanden från FAA USA  

  Inget har kommit in ännu.  
7.5 GSR  

  Borlänge – Kia har inte möjlighet att närvara men rapporterar att  

”Borlängegrupen växer. Varje gång får vi nykomlingar och de flesta 

återkommer. Det är stort tillfrisknande i gruppen och många som delar på 

service. Vi har behov av vita polletter men de är som jag förstår det beställda. 

Vår grupp firade 1 år den 2 januari! Vi funderar på att utöka det praktiska 

mötet till 1,5 timme från 1 timme idag. Vilken erfarenhet har ni andra av 

det? Tack för service med översättningar, mm. FAA har allt att vinna på det.” 

 Göteborg –  

 Kalix –  

 Luleå – Har mellan 2-6 per möte men de har bara haft ett par möten ännu. 

Planerar in ett praktiskt möte framöver. Känns positivt. 
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 Malmö – Har möten även på måndagar nu. Många deltagare på torsdagar. 

Många som är stabila i sin abstinens men som ej börjat jobba i stegen ännu, har 

alltså stort behov av sponsorer. Många nykomlingar men de behöver 

strukturera upp omhändertagandet av dessa. Har börjat använda den nya 

mötesmanualen. Behöver fler som gör service eftersom de är så många 

deltagare. 

 Norrtälje -  

 Stockholm – Mår bra. Har många möten per vecka och för att det inte ska bli 

lika på alla möten har de börjat ha meditationsmöte på onsdagar. Funderar 

även på att kanske ha ett stegarbetsmöte någon annan dag. Stockholmsgruppen 

har en nykomlingsansvarig och tycker att det fungerar bra. De lägger ut 

information om detta på hemsidan om det skulle vara fler grupper som är 

nyfikna på det. 

 Sundsvall- Liten men stabil grupp som långsamt växer. Välmående. 

 Sölvesborg – Linda kan inte närvara idag men meddelar: ” Vi har det sådär hos 

oss. Vi försöker få lite fler aktiva medlemmar.” 

 Skype-gruppen – GSR posten vakant! Hade diskussion förra veckan ang. den 

posten: är det viktigt att den posten är tillsatt? Då gruppen är väldigt liten är 

det svårt att hitta någon som vill ta på sig den servicen. Mötestiden ändrad till 

kl 20-21. Det är få som ringer in, men de härdar ut i Judiths anda. Det är dock 

viktigt med en GSR som kan hålla kontakten med SSK. Frågan bordläggs. 

 Telefongrupperna – Lunch mötena är det oklart hur det går i övrigt är det få 

som harringt in och saknar ofta någon som vill leda mötet. Bra om 

livegrupperna ute i landet påminner sina deltagare om att det finns 

telefonmöten. En del upplever morgonmötena som stressade, detta kommer att 

följas upp. Kanske ett stegmöte på torsdagar men det behövs någon som kan ta 

tag i detta. Har diskuterat om man kan införa faddrar, som kan vägleda och ge 

råd till nya som kan tänkas leda möten. Många får inte ut vad de behöver av att 

ringa in på möten. Det är ganska många telefonmöten per vecka, kan det vara 

bättre att dra ned på antalmöten och istället höja kvalitén? Frågan bordlägges.  

 
8 Serviceposter  

GSR: Lena Vice GSR: Vakant/ Helen 

tillsvidare 
 

 Sekreterare: Sofia Vice sekreterare: Vakant  

 Kassör: Annelie Vice kassör: Vakant/Helen 

tillsvidare 

 

 Litteraturansvarig: Isabella Vice litteraturansvarig: Victoria  
Hemsidan svara mejlen: Lena Vice hemsidan svara mejlen: Victoria  
Hemsidan det tekniska: Helen Vice hemsidan det tekniska: Cecilia  

 GSR Borlänge: Kia Vice GSR Borlänge: Victoria C.  

 GSR Göteborg: Marie Vice GSR Göteborg: Sandra  

 GSR Kalix: Isabella Vice GSR Kalix: Anna-Carin  

 GSR Luleå: Sofi Vice GSR Luleå:   

 GSR Malmö: Anna Vice GSR Malmö: Vakant  

 GSR Norrtälje: Marie Vice GSR Norrtälje: Jeanette  
 GSR Stockholm: Lisa Vice GSR Stockholm: Vakant/Louise 

tillsvidare 
 

 GSR Sundsvall: Sofia Vice GSR Sundsvall: Eva  

 GSR Sölvesborg: Linda Vice GSR Sölvesborg: Vakant  

 GSR Skypegruppen: Vakant Vice GSR Skype-gruppen: Vakant  

 GSR Telefongrupperna: Sofi Vice GSR Telefongrupperna:  Hanna 
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9 Bordlagda ärenden  

9.1  

 

 

10 Nya ärenden  

10.1  FÖRSLAG text-kommittén: 

Mitt förslag är att vi jobbar med översättningsarbetet i en större projektgrupp 

där en kommitté fungerar som styrgrupp. Därför föreslår jag att vi inrättar en 

ny kommitté som ska finnas med på SSKs agenda som en rapporteringspunkt. 

Jag föreslår att vi döper den till TEXTkommittén eftersom det handlar all-

mängiltigt om förvaltning och utveckling av FAAs texter på svenska. Dvs. inte 

enbart om översättning. BESLUT önskas. 

Hann inte avhandlas, bordläggs därmed till nästa möte. 

 

10.2  FÖRSLAG Dokumenten De tolv stegen (arbetsguide) och De tolv traditionerna 

(kommenterade): 

När jag höll på med översättning av Gröna boken upptäckte jag direkta fel-

skrivningar i de dokument vi säljer till medlemmar. Det handlar, när det gäller 

de 12 stegen, om en tabell i steg fem som blivit obegriplig och i de 12 tradit-

ionerna där det sist i tradition 11 talas om personlig vinning i ett stycke vilket 

upprepas två ggr med olika formuleringar. 

Jag skulle med er tillåtelse vilja korrigera detta. Dessutom vill jag göra om 

layouten för dokumenten så att de ger ett mer proffsigt (läs trovärdigt) intryck. 

Vill även att de får en datumangivelse som versionsmarkör så att vi kan skilja 

de olika varianter som existerar från varandra. En möjlig anledning till att ta-

bellen i 12 steg blivit konstig kan bero på att den hanterats i olika versioner av 

Word. Därför bör man alltid skriva ut dokumentet från en PDF-fil.  

Jag har redan tagit fram förslag på de nya dokumenten och bollat dem med He-

len. Om SSK så vill kan jag skicka ut dem för påseende inför nästa SSK-möte 

och för ett kommande godkännande. SVAR önskas. 

Hann inte avhandlas, bordläggs därmed till nästa möte. 

 

10.3  FÖRSLAG Dokumentarkiv för FAA: 

Jag har upprättat ett dokumentarkiv på FAA Sveriges Google-konto där jag fö-

reslår att vi i fortsättningen arkiverar alla FAA Sveriges originaldokument. 

BESLUT önskas.  

Hann inte avhandlas, bordläggs därmed till nästa möte. 

 

11 Övrigt  

11.1  RAPPORT Översättningsprojektet: 

Hittills består projektgruppen av 9 medlemmar vilket är fantastiskt med tanke 

på att jag inte ansträngt mig speciellt för att rekrytera deltagare. 

Den 29 januari har vi ett uppstartmöte för projektet och då kommer vi att ta be-

slut om arbetsformer och omfattning.  
Beslut: Mer info kommer nästa SSK-möte. 

 

11.2  FÖRSLAG angående ändring av texten ”Jag uttrycker mina känslor upprik-

tigt” av den engelska versionen så att vi kan skicka vidare till USA:  

Det är ett förslag på ändring från vår grupp i Stockholm. Förslaget har mailats 

ut på faa@ssk. Det är svårt att få beslut om frågeställningar skickade till USA.  

Beslut tas: Stockholmsgruppen kan ta ett eget beslut om att använda den före-

slagna ändringen i gruppen.  

 

11.3  FÖRSLAG ny stegarbetsgrupp:   
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Lena har en stegarbetsgrupp som önskar boka sön. 20.00 Lena kan då starta 

upp en ny grupp varannan vecka.  

Beslut tas: förslaget godkänns. 
   

12 Information till FAA-chatte 

Avhandlades inte. 

 

   

13 Nästa möte  

 Hålls via Skype 8/2-2018, 16.30-17.45. På denna länk finns information om hur 

man går med i mötet: http://www.faa.se/mote-via-skype/  

 

 

14 Mötet avslutas  

 Vi hann aldrig med att läsa Sinnesrobönen tillsammans i vi-form.  

 

 

 

 

 

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

Cissi  Sofi  Sofia 

     

 

http://www.faa.se/mote-via-skype/

