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 Möte har hållits  7 10 2018  
  dag månad år  

 Vid mötet närvarade  6 medlemmar. 
  antal  

1 Mötet öppnas 

 Mötet öppnades av  Hanna  
  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  Kattan & Hanna  
  namn  

5 Godkännande av dagordning 

 Dagordningen lästes upp, 3 övriga frågor anmäldes, dagordningen godkändes. 

  antal  

6 Föregående mötesprotokoll läses upp. 

 Föregående mötesprotokoll lästes upp.   

 BESLUT togs att godkänna protokollet med följande kommentarer: 

• Cissi efterfrågar mötesvärdar på FAAchatten under kommande månad. 

• Juniprotokollet har kommit till rätta och finns i vårt webbarkiv. 
  

7 Gruppinventering. 

 7.1 Deltagande på möten. 

  Verkar vara som tidigare men många möten har blivit inställda pga 

telefonmötestjänsten krånglat. 
   

 7.2 Hur mår gruppen? 

  (Togs inte upp) 
   

 7.3 Hur är tillväxten? 

  (Togs inte upp) 
   

 7.4 Hur fungerar femte traditionen? 

  Det är en balansgång att inte göra reklam för mötena samtidigt som traditionerna 

säger att vår verksamhet ska bygga på dragningskraft. Anonymiteten ska vi också 

värna om. 

Det viktigaste vi kan göra idag är att se till att telefonmötestjänsten fungerar samt att 

stimulera folk till att ställa upp som mötesvärdar. 
   

8 Mötestider och mötesansvariga nästa månad. 

 • Hanna är månadens mötesvärd för söndagsmötet. 

• Cissi är månadens mötesvärd för onsdagens lunchmöte. 

Cissi efterfrågar mötesvärdar via FAAchatten och faa.se 
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9 GSR-info. 

 Rapport via protokoll eftersom Hanna inte kunde koppla upp sig till SSK-mötet. 

Ett urval av punkter från protokollet presenteras här. Protokollet finns på faa.se 

• Annelie aviserar att hon vill avsluta sitt åtagande som kassör. 

• Webbgruppen har utökats till tre personer genom att Lasse anslutit. 

• Isabella aviserar att hon vill avsluta sitt åtagande som butiksansvarig. 

• Vakanta poster i SSK (förutom de olika mötesgrupperna) vice GSR, butiksansvarig, 

kassör, vice kassör 

• Merja valdes till vice sekreterare i SSK 

• Ny FAA-grupp i Karlshamn 

• Förslag att mötesledaren + en justerare står för justering av protokollet. Beslutet 

tillstyrktes. Beslut 2 tas på kommande möte. 

• Ny GSR i Borlänge är Linda. 

• Förslag om att Lisa från Sthlms-gruppen tillträder posten som GSR för SSK. 

Förslaget tillstyrktes. Beslut 2 tas på kommande möte. 
  

10 Bordlagda frågor från förra mötet. 

 • Togs BESLUT om att tillstyrka förslag på dagordning praktiskt möte (180915). 

 • Togs BESLUT om att tillstyrka förslag på mallar för protokoll för praktiskt möte 

(180915). 
  

11 Övriga frågor. 

 • Telefonmötestjänsten vi har hos QuickNet 

BESLUTADES att Kattan är FAA Sveriges kontaktperson mot leverantören. 

När telefonmötestjänsten inte fungerar ska man mejla Kattan så att hon får ett 

samlat grepp om hur väl det fungerar. 

Vi vill behålla 771726 som inloggningskod. Kattan undersöker om det är möjligt. 

Den koden är idag administratörskod. 

Information om att man ska mejla till Kattan vid strul med telefonmötestjänsten 

läggs ut på FB av Hanna och på FAAchatten och faa.se av Cissi. 
  

 • Kvällsmöte torsdag och lunchmöte tisdag 

INFORMATION. Några personer önskar att vi återupptar mötena på kväll/torsdag 

och lunch/tisdag. 
  

 • Ändra tid på våra morgonmöten? 

Det har uttryckts önskemål om att flytta våra morgonmöten till 06.30 eller 07.30 

eftersom de idag krockar med OA:s morgonmöten. Vi tog BESLUT om att inte 

ändra mötestiden på morgonen med hänvisning till att OA har möten varje kväll till 

skillnad från FAA och att den som vill kan delta hos FAA kl 7 och OA på kvällen. 
  

12 Mötets avslutande    

 Mötet avslutades med att Sinnesrobönen lästes. 
 

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

 
 






