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 Möte har hållits  2018-11-04  
  datum  

 Vid mötet närvarade  4 medlemmar. 
  antal  

1 Mötet öppnas 

 Mötet öppnades av  Hanna  
  namn  

2 Vi väljer ordförande för mötet 

 Till ordförande valdes  Cicci  

  namn  

3 Vi väljer sekreterare för mötet 

 Till sekreterare valdes  Hanna  
  namn  

4 Vi väljer två justerare för mötet 

 Till justerare valdes  Lisa och Cicci  
  namn  

5 Godkännande av dagordning 

 Dagordningen lästes upp, 1 övriga frågor anmäldes, dagordningen godkändes. 
  antal  

6 Föregående mötesprotokoll läses upp. (Notera ev. anmärkningar) 

  
  

7 Gruppinventering. 

 Tillväxt - lisa - tillkommer någon ibland söndag/måndag. Cicci - olika ibland. 

Söndagar - varit 2-7 stycken. 

Två måndagar inget möte denna månad. 

 

Mår gruppen bra? 

Verkar som telefonmötestjänsten fungerar. Svårt att få överblick om tillväxt och hur 

många som ringer in. 

Sjumötena fungerar och söndagar. 

 

Hur fungerar 5 traditionen? 

Påminn om under faa-meddelanden att mötesledare eller nykomlingsansvarig ska 

kontakat nykomling inom en vecka. 

Kontakta nyklomlingar i texten - mötesvärd eller mötesledare kontakta nyklmling 

inom en vecka- Cicci fixar mötesmanualerna. 
  

8 Mötestider och mötesvärdar nästa månad. 

  

Utvärdering av Tis lunch 12:30 /torsdag kväll 20:00. 

Hanna/Cicci saknar torsdagsmötet och 3 andra. 2 saknar tisdag. 

Ändra till 30 min på måndag och återinföra torsdag 20:00? 

- Gruppen beslutar att ändra måndag till 30 min 17:30-18:00 och torsdag 20:00-

21:00. 

 

Mötesvärdar kommande månad: 

Cicci - Onsdag 
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Hanna- söndag 

Måndag- Lisa varanann måndag 5/11 och 19/11 kan LIsa. Mötesvärd sökes då 12/11 

och 26/11. 

 

Lördag - ska vi  lägga lördagsmötet kl 18:00? Lisa tycker det känns stressigt 17:30. 

Frågan bordlades. 

 
  

9 GSR-info. 

 SSKmöte i oktober - protokoll finns på faa.se. 

Nästa SSKmöte 13 november 20-21:15. 

 
  

10 Bordlagda frågor från förra mötet. 

 Fanns inga 
  

11 Övriga frågor. 

 Fanns inga 
  

12 Mötets avslutande    

 Mötet avslutades med att Sinnesrobönen lästes. 

 

 

 

Protokollet justerat av: Protokollet justerat av: Protokollet fört av: 
Lisa  Cicci  Hanna 

 
     

 


