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 Möte har hållits  02 09 18  

  dag månad år  

 Vid mötet närvarade  7 medlemmar. 

  antal  

1 Mötet öppnas 

 Mötet öppnades av  Merja  

  namn  

2 Vi väljer ordförande för mötet 

 Till ordförande valdes  Hanna  

  namn  

3 Vi väljer sekreterare för mötet 

 Till sekreterare valdes  Cissi  

  namn  

4 Vi väljer två justerare för mötet 

 Till justerare valdes  Merja och Cattan  

  namn  

5 Godkännande av dagordning 

 Dagordningen lästes upp, 4 övriga frågor anmäldes, dagordningen godkändes. 

  antal  

6 Föregående mötesprotokoll läses upp. 

 Fanns inget föregående protokoll att tillgå. 
  

7 Gruppinventering. 

 7.1 Deltagande på möten. 

  Varierar från 3 till 7 deltagare på alla möten. 
   

 7.2 Hur mår gruppen? 

  Morgonmötena mår bra och fungerar. 

Verkar som att alla möten blir av vilket är en klar förbättring 
   

 7.3 Hur är tillväxten? 

  (Togs inte upp.) 
   

 7.4 Hur fungerar femte traditionen? 

  Diskussioner kring hur man kan sprida budskapet vidare, och att samtidigt som man 

vill berätta om FAA inte ska göra det på ett sätt så att man uppfattas representera 

FAA offentligt.  
   

8 Mötestider och mötesansvariga nästa månad. 

  

Mötesvärdar  

Mötet tog BESLUT om att vi ska satsa på att ha mötesvärdar som ska ha följande ansvar: 

• Välkomna deltagarna när de ansluter till mötet. 

• Vara ett stöd för ovana mötesledare. 

• Svara på frågor ang. programmet och hur FAA fungerar. 

• Återkoppla till praktiska mötet antingen genom att delta i praktiska mötet eller 

genom att skicka en månadsrapport till GSR för telefonmötena. 

Efterlysning av mötesvärdar ska göras på alla telefonmöten under punkten FAA-

meddelande. Hanna efterlyser mötesvärdar på Facebook. Cissi gör det via FAAchatten. 
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Nya mötesschemat 

Mötet tog BESLUT om att utvärdera det nya schemat (se nedan) efter tre månader vilket 

innebär att ärendet tas upp på novembers praktiska möte. 

Förändringen jämfört med tidigare schema är att tisdagens lunchmöte samt torsdagens 

kvällsmöte tagits bort samtidigt som måndagens kvällsmöte förlängts med en halvtimme. 

Nytt schema telefonmöten from 180813 

Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön 

07.00-07.15 07.00-07.15 07.00-07.15 07.00-07.15 07.00-07.15  09.30-10.30 

  12.30-13.00     

17.30-18.30    18.30-19.00 17.30-18.00  
 

  

9 GSR-info. 

 Inget att rapportera. Senaste SSK-mötet blev inställt.  
  

10 Bordlagda frågor från förra mötet. 

 Nytt förslag till dagordning för praktiska mötet. 

Hanna har gjort ett förslag som har varit utskickad för påseende. Förslaget behöver 

kompletteras med några korrigeringar (datum/version och mening i slutet där det talas om 

en mejl-lista.) Cissi fixar. BORDLAGT 
  

11 Övriga frågor. 

 Vart har alla protokoll tagit vägen? 

Det senaste som finns upplagt på www.faa.se/telefonmotesgruppen/ är från maj månad. 

Vi kom fram till att utkastet till protokollet för junimötet finns hos Cattan som tar på sig att 

se till att det blir justerat. 
  

 Ny mall för protokoll 

I och med att dagordningen ändras behöver även protokollsmallen ändras. Cissi tar fram 

ett förslag samt ett förslag på protokollsmall i form av PDF-formulär så kan vi se om det 

underlättar protokollskrivandet. 
  

12 Mötets avslutande    

 Mötet avslutades med att Sinnesrobönen lästes. 

 

 

 

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

 
Merja  Cattan  Cissi 

 


