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 Möte har hållits  05 08 2018  

  dag månad år  

 Vid mötet närvarade  7 medlemmar. 

  antal  

1 Mötet öppnas 

 Mötet öppnades av  Cissi  

  namn  

2 Vi väljer ordförande för mötet 

 Till ordförande valdes  Cissi  

  namn  

3 Vi väljer sekreterare för mötet 

 Till sekreterare valdes  Hanna  

  namn  

4 Vi väljer två justerare för mötet 

 Till justerare valdes  Freja och Emma  

  namn  

5 Godkännande av dagordning 

 Dagordningen lästes upp, 2 övriga frågor anmäldes, dagordningen godkändes. 

  antal  

6 Föregående mötesprotokoll läses upp. 

 Föregående mötesprotokoll lästes upp.   
   

  
  

7 Gruppinventering. 

 7.1 Deltagande på möten. 

  Fler ringer in senaste 1,5 veckan, under sommaren är det flera möten som inte blivit av och 

det har varit lågt deltagande, många nya. Anna har ringt in på morgonmöte och många 

gånger har det inte blivit möte.  

För att fler nykomlingar ska komma tillbaka kan vi påminna om att mötesledaren ska 

kontakta nykomlingen inom en vecka om hen lämnat sitt telefonnummer och påminn om 

service att ringa på möten för andras skull och inte bara sin egna- det mår blå hund bra av :) 

Vi vill att fler är med och leder och vill ta på sig att leda möten. 

Vi pratar om att bestämma mötesledare via FAA-chatten men bestämmer inget kring det.  

 

Vi provar från och med 13/8-18 (hanna mailar webben) att ta bort tisdag lunch och torsdag 

kvällsmötet och gör måndagsmötet till 1 timmes möte, för att se om deltagandet ökar på 

övriga möten, då flera möten inte blivit av och vi tror att det kan bero på för många möten. 

Vi funderar kring att sätta en och samma tid för kvällsmötena. En del tycker det är en bra ide 

då det skapar kontinuitet och några tycker att det är mindre bra då en kan jobba oregelbundet 

och därför är bra att vi ar möten på olika tider på dygnet. 

Vi bestämmer att Cissi är mötesvärd för måndagsmötena, hon ringer in ca 10 minuter innan 

och välkomnar och ser till att det finns en mötesledare. 

Detta är på prov och vi utvärderar nästa praktiska möte. 
   

 7.2 Hur mår gruppen? 

   
   

 7.3 Hur är tillväxten? 
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 7.4 Hur fungerar femte traditionen? 

   
   

8 Mötestider och mötesansvariga nästa månad. 

  
  

9 GSR-info. 

 - Vi söker vice-gsr till telefongruppen - sprid det på telefonmöten. 
  

 - Vi har pengar över i kassan då vi tidigare sparat till översättningar av våra böcker. Nu kommer 

världsservicekontoret i usa bekosta detta och vi får därmed pengar över. Det talas om att 

subventionera priser på litteratur, anordna ett faa-konvent eller skicka en representant till konvent i 

usa. FAA Göteborg vill gärna anordna ett konvent.  
  

 - Det finns många vakanser inom ssk, uppmuntra till service, dela detta på möten.  
  

10 Bordlagda frågor från förra mötet. 

  
  

11 Övriga frågor. 

 - Ta bort punkter för gruppinventering, samma fråga diskuteras om och om igen. Hanna tar fram en 

ny manual till nästa praktiska möte, underrubrikerna blir guidande frågor istället, är bra att ha i 

protokollföringen men inte i mötesmanualen.  
  

 - Dela ordet- morgonmöte. Det har tagits beslut om att börja dela direkt på morgonmötet, istället 

för att vänta in att någon delar, det går bra, men förändringen måste göras i manualen innan en får 

göra förändringen på mötet - vem kan tänka sig att ändra morgonmötesmanualen till att det står att 

vi delar direkt? Informera om detta på alla telefonmöten. 

 
  

12 Mötets avslutande    

 Mötet avslutades med att Sinnesrobönen lästes. 

 

 

 

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

Emma  Freja  Hanna 
     

 


