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Möte har hållits: 180614 Kl: 16:30-17:37 Plats: Telefonmöte 08 – 43 73 24 09 

 kod 77 17 26 

Deltagare: Lisa, Veronica, Isabella, Helen, Cissi, Annelie, Hanna, Anna 

 
 

1 
Mötet öppnas med val av mötesledare 

 Cissi öppnade mötet och Lisa valdes att leda mötet. 

2 Val av mötessekreterare 

 Cissi valdes att vara sekreterare. 

3 Val av två justerare 

 Isabella och Annelie valdes att justera protokollet. 

4 Traditionerna läses 

 Traditionerna lästes av Lisa. 

5 Godkännande av dagordningen 

 Dagordningen godkändes. 

6 Godkännande av föregående mötesprotokoll 

 Föregående protokoll 180508 godkändes med korrigeringen att Hanna är GSR för 

telefongrupperna och vice GSR-posten är vakant. 

7 Rapporter 

7.1 Kassör 

 
Rapport från Annelie: 

 4058,55 finns på FAAs huvudkonto. 

 7018,61 finns på FAAs butikskonto 

 10 358,00kr finns på FAAs översättningskonto. 

7.2 www.faa.se 

 
 Helen rapporterar att allt löper på. 

7.3 faa@faa.se 

 
 Lena ej närvarande. Lisa har börjat assistera med besvarande av mejl. 

7.4 butik@faa.se 

 
 Isabella rapporterar att det är nya priser på vissa varor från 1 juni. 

Det har varit något färre  beställningar på sistone. 

7.5 Meddelanden från FAA USA 

 
 Ingen rapport. 

7.5 GSR 
  Borlänge: Veronica: Växande grupp. Rekord 9 deltagare i tisdags. Bra gemenskap. 

 Göteborg: … Ingen rapport 

 Kalix: …Isabella: Det löper på. Gruppen mår bra. 

 Luleå: …Ingen rapport 

 Malmö: …Anna: Malmögruppen är OK även om vi är lite färre fasta på mötena nu än 

jämfört med i vintras. Beror delvis på att vi har 2 möten istället för 1 så det kommer 
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färre på varje möte. Vi har en relativt stor andel aktiva medlemmar som inte kommer 

regelbundet på livemöten på grund av avstånd, familjesituation etc. Vi saknar ff en del 

sponsorer, inte främst för 12-stegsarbete men för stöttning. Så om någon har några 

sådana på lager, säg till! 

 Norrtälje: …Ingen rapport 

 Stockholm: …Lisa: Stockholm har nu tre möten/vecka. Måndagsmöten nedlagda pga 

dålig uppslutning med nykomlingar som var ensamma på mötet. Uppehåll för 

fredagsmötet under sommaren. Söndag och onsdag möten stadigt under sommaren. 

Gruppen går upp och ner i mående. 

 Sundsvall: …Ingen rapport. 

 Sölvesborg: …Mötet är nedlagt och skall övergå till att bli OA-möte istället. 

 Skype-gruppen: …Ingen rapport. 

 Telefongrupperna: …Hanna: Svårt att veta hur många som är på mötena. Söker vice 

GSR. Morgonmöten funkar jättebra + söndagsmöten. 

 

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/Lisa? 

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

GSR Borlänge: Victoria Vice GSR Borlänge: Victoria C. 
GSR Göteborg: Marie Vice GSR Göteborg: Sandra 

GSR Kalix: Isabella Vice GSR Kalix: Susanne 
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 Skypegruppen: Vakant Vice GSR Skype-gruppen: Vakant 
GSR Telefongrupperna: Hanna Vice GSR Telefongrupperna:  Vakant 

9 Bordlagda ärenden 

9.1 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 inför detta 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.  

 BORDLAGT: Frågan bordlägges då information saknas. Cissi hör av sig till Lena 

angående inhämtande av information. 
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9.2 Frågan huruvida det är tillåtet att gå ut och informera muntligt vid olika 
sammankomster. 
Vi har hört att AA går ut och informerar vid olika sammankomster. 

BESLUT: Det är OK att gå ut och informera om man blir inbjuden av annan 

grupp/sammankomst (ej media/press).  
9.3 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 respektive 

servicepost.  

BESLUT: Mötet godkände förslaget med tillägget att skriva abstinent/drogfri istället för 

abstinent. 

Mötet rekommenderar att man informerar om behovet av serviceposter i SSK på möten, 

aktuellt faa.se, faa-chatten, FB FAA. 

10 Nya ärenden 
10.1  Inga nya ärenden. 

11 Övrigt 
11.1  Lisa tar kontakt med Lena för att utröna om Lisa ska ersätta Viktoria som vice ”svara 

på mejl till faa@faa.se”. 
11.2  Fråga från telefongruppen ang. mötesmanualen: Ska det stå kvar att gåvor till FAA 

används för översättning av litteratur, nu när FAA/WSO gör översättningen? 

Alla grupper är själva ansvariga för innehållet i sina manualer. Innehållet ska inte 

strida mot FAAs steg och traditioner.  

Mötet diskuterade om det skulle tas bort formuleringen om att pengar går till översät-

ning. Det fanns olika uppfattningar om detta. 

BORDLAGT: Vi avvaktar information från USA ang. om översättning kommer att 

generera FAA Sverige någon extra kostnad utöver själva kostnaden per bok. 
11.2  Fråga från telefongruppen ang boken Food for the Soul: När kommer den ut på 

svenska? 

FAA Sverige vet inte än när den kommer på svenska.  

12 Information till FAAchatten 
 Anna formulerar ett brev med sammandrag från vårt möte och skickar ut med FAAchat-

ten. Framförallt ska det informeras om vakanta serviceposter. 

13 Nästa möte 
 10 juli kl. 20.00-21.15 

14 Mötet avslutas 

 Vi avslutade med att läsa Sinnesrobönen tillsammans i vi-form 

 

 

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