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Möte har hållits: 2018.05.08 Kl: 20.00-21.15 Plats: Telefonmöte 08 – 43 73 24 09 

 kod 77 17 26 

Deltagare: Marie, Sofia, Cissi, Hanna, Helen, Lisa, Eva, Annelie (kom in lite senare) 

 
 

1 
Mötet öppnas med val av mötesledare 

 Cissi öppnade mötet och hon valdes att leda mötet. 

2 Val av mötessekreterare 

 Sofia valdes att vara sekreterare. 

3 Val av två justerare 

 Lisa och Marie valdes att justera protokollet. 

4 Traditionerna läses 

 Traditionerna lästes av Eva. 

5 Godkännande av dagordningen 

 Dagordningen godkändes med tillägg av ett ärende på punkten Övrigt. 

6 Godkännande av föregående mötesprotokoll 

 Föregående protokoll, 18.04.12 godkändes liksom protokollet från 18.03.13. 

7 Rapporter 

7.1 Kassör 

 
Rapport från Annelie: 

 3 446,05 kr finns på FAAs huvudkonto. 

 10 358 kr finns på FAAs översättningskonto. 

 5 987,11 finns på FAAs butikskonto. 

7.2 www.faa.se 

 
 Går bra men de behöver fortfarande förstärkning. Var inte rädd att ta kontakt och 

fråga vad servicen gäller. 

7.3 faa@faa.se 

 
 Lisa kommer att assistera Lena med att svara på faa-mailen. 

7.4 butik@faa.se 

 
 Ingen representant närvarande. 

7.5 Meddelanden från FAA USA 

 
  

7.5 GSR 

  Borlänge: Har en ny GSR, Veronica. Vice GSR är vakant. 

 Göteborg: Har det bra, stadig kärna på 7-10 per möte. Bra lokal. Vid det senaste 

praktiskt möte beslutades att GSR och vice GSR kommer att turas om att ringa in.  

 Kalix: Inga förändringar hos oss, vi kämpar på med att hålla igång. 

 Luleå: Gruppen växer, vi är flera som gör service och nykomlingar varje vecka. 

Stadigt ca 6-7 personer varje söndag. 

 Malmö: … 
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 Norrtälje: Gruppen mår bra. 

 Stockholm: Gruppen mår bra! Inga större förändringar. Lite färre deltagare de sista 

veckorna men det brukar gå upp och ned. Planerar att ta bort ett av fyra möten. 

 Sundsvall: Har en ny GSR, Eva. Liten men stabil grupp med möten 2ggr/vecka. Fin 

gemenskap. 

 Sölvesborg: Liten grupp (3 personer) men stabil. 

 Skype-gruppen: … 

 Telefongrupperna: Hade praktiskt telefonmöte i söndags och Hanna valdes till vice 

GSR, GSR-posten är vakant.  

 

8 Serviceposter 

  
GSR: 

(Lena tills vidare) 
Vakant  Vice GSR: 

(Helen tills vidare) 

Vakant 

Sekreterare: Sofia Vice sekreterare: Vakant 

Kassör: Annelie Vice kassör: 

(Helen tills vidare) 

Vakant 

Litteraturansvarig: Isabella Vice litteraturansvarig: Victoria 
Svara på mejl till faa@faa.se: Lena Vice svara på mejl till faa@faa.se: Victoria 

Webbadministratör faa.se: Helen Vice webbadministratör faa.se: Cecilia 

GSR Borlänge: Veronica 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: Vakant 

GSR Malmö: Anna Vice GSR Malmö: Vakant 

GSR Norrtälje: Jeanette Vice GSR Norrtälje: Vakant 
GSR Stockholm: Lisa Vice GSR Stockholm: Annelie 
GSR Sundsvall: Eva Vice GSR Sundsvall: Vakant 

GSR Sölvesborg: Linda Vice GSR Sölvesborg: Vakant 

GSR Skypegruppen: Vakant Vice GSR Skype-gruppen: Vakant 

GSR Telefongrupperna: Vakant Vice GSR Telefongrupperna:  Hanna 

9 Bordlagda ärenden 

9.1 
 Nya priser i FAA-butiken:  

Förslag/rapport från Annelie: Jag har räknat lite på den faktiska kostnaden för litte-

raturen (se föregående protokoll) och gjort ett förslag som ser ut så här: 

Vi har under 2017 beställt 

12 st Food for the soul, 120 kr styck och det blir 1440 kr. 

13 st Stora boken, 160 kr och det blir 2080 kr 

637 polletter, 10 kr och det blir 6370 kr 

61 polletter, 25 kr och det blir 1708 kr 

Vi har alltså betalt 11 415 kr för varorna. Vi har också betalat 2326 kr för avgifter. 

Om vi gör ett litet snitt eftersom det inte går att räkna ut någon exakt summa, då vi 

inte vet hur många beställningar vi behöver göra eller hur många varor det kommer 

att säljas, och tänker att de istället kostar: 

130 kr för Food for the soul 

170 kr för stora boken 

13 kr för plastpolletter 

28 kr för metallpolletter  

och vi under året kommer att beställa ungefär samma mängd som förra året så skulle 
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det innebära att vi får in 13 759 kr, vilket innebär en ökning på 2344 kr. Det skulle i 

så fall täcka kostnaderna för alla avgifter, som det ser ut idagläge. Valutan ändras ju 

lite hela tiden... 

Självklart behöver portot och emballaget också läggas till på varje beställning, men 

den blir ju individuell för varje beställning och det går att säga exakt summa. 

Nytt förslag: Det kan vara bra att höja priserna ytterligare något för att ha lite bättre 

marginal (t.ex. för valuta växlingar och porto). Förslagsvis läggs det till ytterligare 

5kr på böckerna (men inget på polletterna). Detta skulle betyda att priset för ”Food 

for the soul” blir 135kr och ”The green book” 175kr.  

Beslut tas på att priserna höjs enligt det nya förslaget. 

9.2 
 Assistans med mejlväxling på FAAs mejl: Lisa föreslås.  

Beslut tas på att Lisa assisterar i mejlväxlingen. 

9.3 
 Broschyren UNDERSTANDING FOOD ADDICTION AND WHY ABSTINENCE IS NECESSARY:  

Ska vi slutföra och publicera den i FAAs namn eller ska vi låta den spridas i 

cyberrymden?  

Beslut tas: Denna broschyr får spridas fritt virtuellt utan att koppla den till FAA. 

9.4 
 Annonsering: Är det med hänsyn till stadgarna tillåtet att annonsera om FAAmöten 

och under vilka förutsättningar?  

 Det är tillåtet att annonsera i press så länge det är utformat som information och 

inte uppfattas som reklam. 

9.5 
 Förslag på vad pengarna från översättningskontot nu ska gå till efterfrågas (enligt 

beslut på förra ssk-mötet, se protokoll) via FAAs hemsida, FB-grupp samt chatt. Ett 

förslag, inkommer via mail, är att pengarna går till ett konvent. 

Många tycker att det är en bra idé med ett konvent. Finns det någon som i dagsläget 

som kan ta på sig att anordna ett konvent? 

Ett annat förslag som läggs fram under mötet är att använda pengarna till att skicka 

en representant till nästa USA-konvent. Nästa världskonvent är19-21 oktober i Ohio. 

Det kan vara klokt att invänta ett klart beslut från USA angående översättningarna 

och när det kommer att vara aktuellt med en publicering av litteraturen på svenska.  

Att göra till nästa möte: Lena behöver ta kontakt med FAA-USA för att fråga när 

det kan vara aktuellt med att publicera litteraturen på svenska. Samt för att 

kontrollera om pengarna på översättningskontot kan användas till ett svenskt 

konvent. 

Bordlägges till nästa möte. 

10 Nya ärenden 
10.1   

11 Övrigt 
11.1 

 Kan FAA annonsera i FB-grupper där det kan finnas sockerberoende samt gå ut och 

annonsera muntligt vid olika möten/i olika grupper. 
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 Det är tillåtet att annonsera i sociala media så länge det är utformat som informat-

ion och inte uppfattas som reklam. Det kan även vara lämpligt att länka till 

www.faa.se.  

Bordlägges: Angående huruvida det är tillåtet att gå ut och informera muntligt vid 

olika sammankomster. 

11.2 
 Hur ska vi kunna fylla alla vakanta service poster?  

En fundering som läggs fram är vilka krav som ställs på abstinens/abstinent tid och 

vilka uppgifter man har på de olika serviceposterna. Till exempel serviceposten som 

GSR för SSK: Vilka krav ställs på en GSR för SSK och vilka uppgifter har man?  

Det kan behövas en beskrivning av krav/åtaganden för respektive servicepost. 

Och hur är det om man tar ett återfall medan man innehar en servicepost? 

Beslut tas: Cissi tar på sig att formulera en beskrivning av krav/åtaganden för respek-

tive servicepost. 

12 Information till FAAchatten: 

Informera om: 

 Prishöjningen av litteratur samt orsaken till den. 

 Att många serviceposter är vakanta samt att det kommer en ”arbetsbeskrivning” 

av serviceposterna. 

 Vad som gäller för annonsering av FAA. 

Cissi tar på sig att informera FAAchatten. 

  

13 Nästa möte: 

Torsdag 16/6 16.30–17.45 

  

14 Mötet avslutas 

 Vi avslutade med att läsa Sinnesrobönen tillsammans i vi-form 

 

 

 

 

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

Marie  Lisa  Sofia 

     

 

 

http://www.faa.se/

