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 Möte har hållits  010418  
  datum månad år  

 Vid mötet närvarade  2 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  Lenita   

  namn  

4 Vi väljer två justerare för mötet 
 Till justerare valdes  Lenita  Sofi  

  namn  namn  

5 Textläsning De tolv traditioner 
 De tolv traditionerna lästes av  Sofi  

  namn  

6 Godkännande av dagordning 
 Dagordningen lästes upp, 3 övriga frågor anmäldes, dagordningen godkändes. 

  antal  

7 Föregående mötesprotokoll läses upp. 
 Föregående mötesprotokoll lästes upp.  Lenita läste upp. 

  ev. kommentarer 

  
  

8 Gruppinventering. 
 8.1 Deltagande på möten. 
  I princip är vi alltid minst 2 person, nästan alltid tre, ibland fler. Vi jobbar vidare med 

att sprida informationen med att affischera på vårdcentraler och affärer. Ett annat 
sätt är sprida information när man ringer in på telefonmöten.  

   

 8.2 Hur mår gruppen? 
  Gruppen mår bra. Gruppen präglas av positivitet, hopp och tillfrisknad.  

   

 8.3 Hur är tillväxten? 
  Vi har fått in några enstaka nya medlemmar vilket är positivt. Vi tar kontakt via sms 

med nykomlingar efter första mötet för att hälsa de extra välkomna tillbaka.  
Vi fortsätter att sprida att vår grupp finns genom att informera och dela med folk vi 
känner samt på sociala medier.  

   

 8.4 Hur fungerar femte traditionen? 
  Gruppen har lyckats få budskapet att nå fram till de nya och dem som inte har så 

lång abstinens.  
   
  

9 Serviceposter:    
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 GSR: Sofi Vice GSR: Zandra 

 Kassör: Lenita Vice kassör:  

 Litteraturansvarig: Josefine Vice litteraturansvarig:  

  
 
 

9.1 Rapport från GSR 
 Inget att rapportera. 

  

  
  

9.2 Rapport från kassör 
 Swishkonto är på väg, Lenita harblivit kund hos swedbank och väntar på fullmakt från 

Helene på FAA. Poletter är beställda.   
Hyra betalas varje månad. Vistikort köps in efter att poletter betalats.  

  

9.3 Rapport från litteraturansvarig 
 Beslut tas att gruppen avvaktar med litteratur tillsvidare.  

  

10 Inköp mm 
 Vistikort köps in efter att poletter har betalats. 

  

11 Bordlagda frågor från föregående möte 
 Inget. 

  

  
  

  
  

  
  

  
  

12 Övriga frågor tas upp 
 Matplan; beslut om att föreslagen matplan som visats på föregående FAA-möte delas ut 

till nykomlingar och till dem som är intresserade.  
  

 Praktiskt möte har hållits första söndagen varje månad, finns det behov av att fortsätta ha 
det så? Beslut om att praktiskt möte hålls första söndagen varannan månad dvs juni, aug, 
okt, dec. Om behov finns kan ett extra praktiskt möte läggas in mellan dessa.  

  

 Vi klipper ut temarubrikerna Vistikort köps in efter att poletter betalats. som små lappar 
och färgsätter vissa.  

  

  
  

  
  

  
  

13 Mötets avslutande    
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 Mötet avslutades med att Sinnesrobönen lästes. 
  
 
  
 

Protokollet justerat av: Protokollet justerat av: Protokollet fört av: 
Lenita  Sofi   

Lenita 
     

 


