Protokoll möte SSK
FAA - Anonyma matmissbrukare
Möte har hållits:
Deltagare:

1

2018-04-12

Kl:

16.30-17.45

Plats:

Telefonmöte 08 – 43 73 24 09
kod 77 17 26
Hanna, Marie (till 17.15), Sofi, Lisa, Cissi. Isabella, Linda (del av mötet)

Mötet öppnas med val av mötesledare
Hanna öppnade mötet och Hanna valdes att leda mötet.

2

Val av mötessekreterare
Cissi valdes att vara sekreterare.

3

Val av två justerare
Lisa och Sofi valdes att justera protokollet.

4

Traditionerna läses
Traditionerna lästes av Marie.

5

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes med tillägg av ärende på punkten Övrigt.

6

Godkännande av föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll kunde inte godkännas då det endast förelåg i icke-justerat skick.

7

Rapporter

7.1

Kassör
Skriftlig rapport från Annelie:
Konto
Behållning kr Kommentar
Sverige
3 066,05 Nyligen betalat för både webhotellet och telemötestjänsten.
Översättning
10 358,00
Butik
10 358,00
”Jag har kollat upp lite angående de extra kostnaderna som beställningarna medför och
det ser ut så här: Vi har under 2017 gjort 5 stycken beställningar från USA. Varje beställning ger oss en kostnad (utöver litteraturpriset) på 250 kr. 50 kronor är en kostnad som
vår bank tar ut vid en internationell betalning och 200 kr är mottagande banks kostnad.
Det blir alltså 1250 kr på ett år. Vi har också betalat tullavgifter på sammanlagt 1076 kr
under 2017. Därtill har det kostat sammanlagt 1786 kr för porto och emballage när vi
skickat litteraturen till våra köpare. Det blir alltså 4112 kr i "extra" utgifter utöver själva
priset för en bok. Jag har inga uppgifter på hur många böcker, poletter osv som sålts men
kanske går det att göra någon slags snittberäkning över vad som behöver läggas på priset
på varje leverans? Frakt och emballage går väl att räkna ut ganska exakt för varje bok
men de övriga kostnaderna på 2326 delat på 5 inköpstillfällen ger ca 465 kr som behöver
läggas på priset på en leverans. Som ni märker går det förstås inte att räkna ut det här
exakt, på detta vis, men det kanske ger ett litet hum om vilka summor vi talar om.”
ÄRENDE - Nya priser i butiken
BORDLAGT till nästa möte. Isabella tar fram ett förslag på nya priser tillsammans med
Annelie inför kommande möte.
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7.2

www.faa.se
Cissi rapporterar:
Webbplats och Facebook-sida fungerar som de ska.
Webgruppen behöver en tredje administratör för kunskapsöverföring och vidareutveckling av webbplats.

7.3

faa@faa.se
Föregående möte frågade Lena efter assistans med att svara på mejl. Lisa anmäler sig
som extraresurs. Lisa kontaktar Lena för att kolla om meriterna uppfyller kraven.
Beslut tas nästa möte. BORDLAGT

7.4

butik@faa.se
Isabella rapporterar:
Det har varit ganska lugnt på sista tiden.

7.5

Meddelanden från FAA USA
Ingen rapport.

7.5

GSR
Borlänge: …
Ingen rapport.
Göteborg: …
Marie rapporterar. Praktiskt möte i fredags. 10 deltagare. Nykomlingar droppar in
men en stabil inre kärna. Ofta ”kvarsittning” efter formella mötet.
Kalix: …
Isabella rapporterar. Nu öppet igen efter ett temporärt uppehåll.
Luleå: …
Sofi rapporterar. Liten stabil grupp som har 1 möte per vecka, oftast mellan 3 och 6
personer. Nykomlingar hittar till oss och några har fortsatt komma och några har (än
så länge) bara varit en gång. Vi har fått in lite hattpengar, swishkonto på G och så har
beställt polletter. Kassör Luleå: Lenita. Vice GSR: Sandra. Litteraturansvarig: Josefin
Malmö: …
Anna rapporterar. Det rullar på som vanligt.
Norrtälje: …
Jeanette rapporterar. I Norrtäljegruppen rullar allt på som vanligt och gruppen
fungerar bra.
Stockholm: …
Lisa rapporterar. Fyra möten/vecka men de funderar på att lägga ner ett av mötena
(måndag då endast ett fåtal deltager).
Sundsvall: …
Ingen rapport
Sölvesborg: …
Ingen rapport
Skype-gruppen: …
Ingen rapport
Telefongrupperna: …
Hanna rapporterar. Vakans på GSR-posten. Morgon- och lunchmöten har fått bättre
närvaro tack vare insats från medlemmar som turats om att vara mötesvärdar.
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8

Serviceposter
GSR: (Lena tills vidare)
Sekreterare:
Kassör:
Litteraturansvarig:
Svara på mejl till faa@faa.se:
Webbadministratör faa.se:
GSR Borlänge:
GSR Göteborg:
GSR Kalix:
GSR Luleå:
GSR Malmö:
GSR Norrtälje:
GSR Stockholm:
GSR Sundsvall:
GSR Sölvesborg:
GSR Skypegruppen:
GSR Telefongrupperna:

Vakant
Sofia
Annelie
Isabella
Lena
Helen
Vakant
Marie
Isabella
Sofi
Anna
Marie
Lisa
Sofia
Linda
Vakant
Vakant

Vice GSR: (Helen tills vidare)
Vice sekreterare:
Vice kassör: (Helen tills vidare)
Vice litteraturansvarig:
Vice svara på mejl till faa@faa.se:
Vice webbadministratör faa.se:
Vice GSR Borlänge:
Vice GSR Göteborg:
Vice GSR Kalix:
Vice GSR Luleå:
Vice GSR Malmö:
Vice GSR Norrtälje:
Vice GSR Stockholm:
Vice GSR Sundsvall:
Vice GSR Sölvesborg:
Vice GSR Skype-gruppen:
Vice GSR Telefongrupperna:

Vakant
Vakant
Vakant
Victoria
Victoria
Cecilia
?
Sandra
Susanne
Sandra
Vakant
Jeanette
Annelie
Eva
Vakant
Vakant
Hanna

9
9.1

Bordlagda ärenden
Telefonmöten – ska vi minska antalet för att öka kvaliteten per möte?
BESLUT Det är inte upp till SSK att besluta om denna fråga utan det är telefongruppens ansvar.

9.2

Översättningskontot – vad ska pengarna användas till + information till medlemmar
Förslag på alternativ användning: Medel till ett svenskt FAA-konvent
Vi efterfrågar från medlemmarna ytterligare förslag.
Medlemmarna behöver även informeras kring varför översättningskontot avslutas.
BESLUT FAA informerar medlemmarna och efterfrågar förslag via FAAs webbplats,
FAA Sveriges Facebook-konto samt FAAchatten. Cissi verkställer.

9.3

Ska vi ta lägga mer energi på att justera i texter efter beslutet från USA eller ska vi
lägga fokus på vårt primära syfte? Det är viktigt att texterna är förståeliga men det är
inte en korrekt formulering som gör oss inte abstinenta.
Cissi förtydligade vad det handlade om:
- - När det gäller Stegen och Traditionerna handlar det om att göra en översyn och
justera/korrigera språkligheter. Alltså inte en ny översättning. Dessutom behövs ny
layout med spårbarhetsstämpel eftersom det florerar flera olika varianter för tillfället.
BESLUT mötet beslöt att denna översyn ska göras. TEXTkommittén verkställer.
- - När det gäller broschyren UNDERSTANDING FOOD ADDICTION AND WHY
ABSTINENCE IS NECESSARY så finns den på svenska i en första översättning.
Den här skriften fyller ett viktigt komplement till övrig information kring hur
beroendet fungerar. Ska vi slutföra översättningen? I så fall behöver vi få klartecken
från FAA WSO om vi ska publicera den i FAAs namn. Cissi skickar ut dokumentet
ifråga till SSK inför beslut vid nästa möte. BORDLAGT

10
10.1

Nya ärenden
Inga ärenden hade inkommit.
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11
11.1

Övrigt
Annonsering i tidningar om FAA-möten är det tillåtet?
Lisa kollar upp hur AA gör med detta. Tas upp på nästa möte. BORDLAGT

11.2

Hur är det tänkt med steggrupper som gått färdigt? Måste de ha en sponsor för att
kunna sponsra? Hur är det tänkt? Lisa kontaktar Lena för info. Tas upp på nästa möte.
BORDLAGT

11.3

Mötestider
Bör vi byta mötestider eftersom det är så lågt deltagande på SSK-mötena?
Frågan diskuterades och vi kom fram till att det inte berodde på själva mötestiderna.
BESLUT vi behåller mötestiderna och provar med att skicka ut kallelse minst en
vecka innan själva mötet. Det åligger SSK-medlemmarna att meddela ifall de ej kan
deltaga på mötet. Detta ska göras så snart som möjligt men senast tre dagar innan mötet är planerat att hållas.
Ifall det blir för få deltagare så planeras mötet om alternativt ställs in.

12

Information till FAAchatten
Vakans webadministratör
Vakans vice GSR till telefongrupper
Vakanser i SSK
Information/förfrågan om översättningskontots upphörande
Cissi verkställer

13

Nästa möte
Tisdag 8 maj 2018 kl. 20.00-21.15

14

Mötet avslutas
Vi avslutade med att läsa Sinnesrobönen tillsammans i vi-form

Protokollet justerat av:
Lisa
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Protokollet justerat av:
Sofi

Protokollet fört av:
Cissi
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