
Protokoll Praktiskt möte i FAA 2018-06-03.
1. Mötets öppnande:

Hanna öppnar mötet.
Val av ordförande: Hanna, sittande mötesledare valdes till 
ordförande.

3.
Sekreterare: Cattan valdes att föra dagens protokoll.
4.
Val av två justerare: Första justerare Merja, som efter justering 
skickar protokoll vidare till Hanna som blev andra justerare.
5.
Godkännande av dagordning med anmälan om ett par övriga frågor se 
punkten.

6. 
Föregående mötesprotokoll:
Protokoll lästes upp.
7. Gruppinventering:
7.A Deltagande på möten, finns tillväxt?
Vad kan vi göra för att nå flera?
Lunchmöten blir inställda ibland, Vissa möten blir inställda pga. 
för få deltagare och att ingen vill leda mötet.
Beslut: Vi som har lett möten, ställer upp som hjälpledare om 
någon vill pröva på att leda möten.

7.B hur mår gruppen vad kan förbättras?

Jämför punkt 7.A ovan morgonmöte är varma, familjära bra 
eftersnack, Regelbundet deltagande skapar trygghet.

7.C Hur är tillväxten, kommer nykomlingar tillbaka, hur kan vi 
förbättra?

Viktigt att den som leder mötet också läser manualen där det står 
att ledare tar kontakt med nykomlingarna efter mötet, om 
nykomlingen lämnar sitt telefonnummer och vill bli uppringd.
7.D
Hur fungerar femte traditionen, att föra budskapet vidare?
De som ringer in önskar sponsorer.
Viss tillväxt av sponsorer kan komma till årsskiftet.
Det finns en telefongrupp där vi arbetar igenom de tolv stegen. 
Tanken är att några av deltagarna ska fungera som sponsorer efter 
genomgången kurs. 
Vi som är medlemmar kan förklara vad FAA är, och berätta om FAA 
när vi berättar om vår sjukdom, sockerberoende.
Tips: livemöten använder ofta gemensamma lokaler där andra 
tolvstegsprogram finns. Informera där om FAA, hemsida 
telefonmöten live- och skypemöten mm.

8.
Ledare för nästa månads praktiska möte:
Ingen ledare utsågs.
9. GSR-info: grupprepresentant för telefonmötesgrupperna, 
Faa.mail behöver förstärkas ytterligare en person kommer att 
försvinna och en ny kommer att assistera,
Ytterligare en höjning av pris på litteratur kommer att behövas. 
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Man ha beslutat om en höjning på fem kronor för böcker.
Broschyr för nykomlingar får spridas virtuellt utan 
begränsningar.
Det är tillåtet att informera om FAA i pressen, om informationen 
inte ses som reklam.
Tiotusen kronor finns på kontot för översättning av litteratur 
som USA valt at göra vilket gör att vi fått pengarna att använda 
på det sätt som vi önskar. Förslag att lägga pengar på ett 
konvent, eller att skicka representant till USA:s konvent.
Hur fylla vakanta serviceposter? Informationsdokument kommer om 
vad De olika uppdragen innebär.
10. Bordlagda frågor ån förra praktiska mötet: Inga frågor hade 
bordlagts från tidigare möten.
12. Övriga frågor:
morgonmöten krockar med OA, Frågan bordläggs till nästa praktiska 
möte.
De som deltar i våra telefonmöten förankrar frågan om vi ska 
lägga morgonmötena till kl 06.45 för att inte krocka med OA som 
har möten kl 7 varje vardag.
Det är en deltagare från morgonmötena som uttryckt önskemål om 
att förlägga mötena så det inte krockar med OA.

Ändring i mötesmanual för trettio- och sextiominutersmöten: 
ledaren delar ut ordet direkt, utifrån den lista som ledaren 
skrivit när medlemmarna ringer in på mötet. Gruppen för praktiskt 
möte tycker att det tar alltför lång tid från det att ledaren 
lämnar ordet fritt till dess att någon börjar prata.
Vi anser att tryggheten i gruppen ökar om ledaren tar ansvar för 
att lämna oret till någon direkt efter att delningen börjar.
Beslut: Att mötesledaren alltid delar ut ordet i såväl femton- 
som trettio- som sextiominutersmötena.
Merja ändrar i mötesmanålerna mejlar till webb@faa.se 
13 Mötet avslutas
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