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Möte har hållits: 2019-01-08 Kl: 20.00 Plats: Telefonmöte 08 – 43 73 24 09 

 kod 77 17 26 
Deltagare: 6 deltagare 

 
 

1 Mötet öppnas med val av mötesledare 

 Lisa öppnade mötet och Lisa valdes att leda mötet. 

2 Val av mötessekreterare 
 Freja valdes att vara sekreterare. 

3 Val av en justerare som förutom mötesledaren justerar protokollet 
 Linda valdes att justera protokollet. 

4 Traditionerna läses 
 Traditionerna lästes av Marie 

5 Godkännande av dagordningen 
 Dagordningen godkändes med tillägg av  ärende på punkten Övrigt. 

Övriga frågor: 1. Fråga om stegarbetsgrupper ska tas upp.  
2. Fråga om Alingsås ska läggas till som gsr-grupp.  

6 Godkännande av föregående mötesprotokoll 
 Föregående protokoll godkändes. (med ev. kommentarer) 

 

7 Rapporter 

7.1 Kassör: ej närvarande men har lämnat nedanstående uppgifter.  

 Rapport från: Lisa GSR SSK 
 5254kr finns på FAAs huvudkonto. 
 7551kr finns på FAAs butikskonto 
 10358 kr finns på FAAs översättningskonto. 

7.2 www.faa.se Ingen rapport från hemsidan. Cissi har avgått från webbgruppen men att 
Lasse nu är med.  

   

7.3 faa@faa.se Ansvaret för mailen delar för närvarande mellan två personer, Isabella och 
Lena. Tas upp att det kan vara bra om ansvaret för detta roterar och att nya gruppmedlem-
mar tar över.  

   

7.4 butik@faa.se Ingen rapport från butik. Men mailen är aktiv och den fungerar som den 
ska.  

   

7.5 Meddelanden från FAA USA: GSR Lisa har inte haft kontakt med faa usa men har hört att 
det finns en risk att faa usa ska lägga ner på grund av bristande service. Oklart vad det 
skulle innebära för oss. Information om situationen i faa usa finns på deras hemsida. Tas 
upp att vi kan ta lärdom av detta och att vi inte ska sitta för länge på våra poster och att 
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nya ska introduceras till serviceposter. GSR Lisa tar upp att vi för närvarande inte 
behöver göra någonting utan att vi kan ta det lugnt med att våra grupper fungerar.  

   

7.5 GSR för mötesgrupperna 
  Borlänge: Gruppen mår ganska bra. Vissa individer upplever dock inte att det går lika 

bra. Oro över att gruppen inte kommer att klara sig. Väger fram och tillbaka, 
undersöker om ekonomin håller.  

 Göteborg: Det går bra i gbg-gruppen. Många nya och gamla i gruppen. Gruppen mår 
utmärkt.  

 Kalix: Ingen närvarande från Kalix.  
 Karlshamn: Ingen närvarande från Karlshamn.  
 Luleå: Ingen närvarande från Luleå.  
 Malmö: Ingen närvarande från Malmö.  
 Norrtälje: Ingen närvarande från Norrtälje.  
 Stockholm: Gruppen mår bra, vissa möten bättre än andra, stabil ekonimi och flera 

med långvarigt tillfrisknande som går på möten.  
 Sundsvall: Gruppen mår bra och ekonomin är stabil.  
 Örnsköldsvik: Ingen närvarande från ö-vik 
 Alingsås: Är i uppstartsskede och letar nu efter lokal. Väntar på svar från lokaler. 

Söker medlemmar.  
 Skype-gruppen: Mötena är vilande  
 Telefongrupperna: Hanna har avgått som GSR från telefongrupperna. Någon bör 

kontakta Kattan som är vice gsr. Lisa kollar upp detta.  
8 Serviceposter 

  
GSR: 

 
Lisa Vice GSR: 

 
Vakant 
Helen t.v. 

Sekreterare: Sofia Vice sekreterare: Merja 
Kassör: Vakant 

Annelie t.v. 
Vice kassör: 

 
Vakant 
Helen t.v. 

Butiksansvarig: 
 

Vakant 
Isabella t.v. 

Vice butiksansvarig: Victoria 

Svara på mejl till faa@faa.se: Vakant 
Lena tv 

Vice svara på mejl till faa@faa.se: Vakant  

Webbadministratör faa.se: Helen Vice webbadministratör faa.se: Lasse 
GSR Borlänge: Linda Vice GSR Borlänge: Victoria C. 
GSR Göteborg: Marie K Vice GSR Göteborg: Sandra 

GSR Kalix: Isabella Vice GSR Kalix: Susanne 
GSR Luleå: Sofi Vice GSR Luleå: Vakant 

GSR Malmö: Anna Vice GSR Malmö: Vakant 
GSR Norrtälje: Jeanette Vice GSR Norrtälje: Vakant 

GSR Stockholm: Lotta Vice GSR Stockholm: Freja 
GSR Sundsvall: Eva Vice GSR Sundsvall: Vakant 

GSR Skypegruppen: Vakant Vice GSR Skype-gruppen: Vakant 
GSR Telefongrupperna: Vakant Vice GSR Telefongrupperna:  Kattan 

9 Bordlagda ärenden 
9.1  Lena ska ta upp förslag på mall för stegarbetsgrupper vid nästa möte.  
9.2  Fråga om att utveckla information om vad det innebär att ha serviceposter för grupper 

i landet och på hemsidan.  
9.3   
9.4   
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10 Nya ärenden 
10.1   

11 Övrigt 
11.1 1. Fråga om stegarbetsgrupper ska tas upp: två stora stegsarbetsgrupper har hållits 

utan att det funnits någon riktigt transparens gentemot ssk. Funderar på faror på att skapa 
grupper mellan människor som inte är abstinenta. Krävs en abstinent sponsor för att leda 
en stegarbetsgrupp. Förslag att man ska meddela ssk att man håller i en grupp och att det 
finns en abstinent ledare för den gruppen. Mall existerar för hur sådana här gruppen kan 
hållas som Lena och Kicki har utformat. Finns även en sponsor-grupp på facebook för de 
som sponsrar där man kan få stöd och vägledning. Förslag att vi sprider detta i grupperna 
i landet, att man kan ha en steggrupp och att det finns förslag för hur en sådan kan se ut. 
Förslag om att lägga upp mallförslaget i dokumentarkivet på hemsidan. Lena tar upp det 
till nästa möte.  
 
2. Fråga om Alingsås ska läggas till som gsr-grupp: Alingsås har lagts till i listan och 
finns på hemsidan.  

 
 

3. Bordlagd fråga om FAA-chatten från förra veckan: Cecilia är inte närvarande under 
detta möte. Förslag om att kontakta Cecilia och frågar om detta är något som ska tas upp. 
Lena kontaktar Cecilia.  

 
4. Bordlagd fråga om Skypemöten: beslutat att skypemötena är vilande.  

 
5. Fråga om vilka frågor som ska tas upp på möten: diskuterar att ha möten utan rap-
porter varannan gång. Viktigt i så fall att möten blir av varje månad. Vi röstar om detta: 
förslaget röstas igenom. Vi kommer ha vartannat möte utan rapportering. Förslag om att 
när vi har utan rapporter använder samma manual men hoppar över själva rapport-delen. 
Vi får själva ha koll på om föregående möte då var med eller utan rapporter.  

 
6. Förslag om att gå igenom våra vakanta poster: uppmuntra människor på möten att 
ta sig an serviceposter både i ssk och grupperna i landet. Service är vår medicin och man 
är inte bunden till sin post och kan avgå om man känner att det inte fungerar.  
 
7. Tas upp att det är stökigt med våra dokument och att det kanske skulle kunna vara bra 
med någon slags service-guide där det framgår vad det innebär att göra service och att ha 
olika serviceposter. Bra om det finns på hemsidan men också bra om det finns informat-
ion ute i landets grupper. Tas upp att Cissi har sammanfattat detta men att de kanske är för 
kortfattade. Förslag att utveckla den plan vi har.  
 
8. Hur vill vi göra med SSK under 2019 ang tider: Vi ska bestämma vilka dagar och 
tider vi ska ha möten. Ojämn måndad tisdag 20.00, jämna månader torsdagar 16.30. Be-
slutar att vi fortsätter med samma tider under 2019. Bra om någon har en sammankal-
lande funktion och påminner om att det är möte. Sekreteraren ska fylla denna funktion. 
Lisa påminner sekreteraren annars gör hon det själv.  

11.2   

12 Information till FAAchatten: Vi vill inspirera till att ta på sig serviceposter inom FAA. 
Även informera om vad SSK är så att vi är transparenta.  
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13 Nästa möte:  Torsdag 14/2 16.30 (detta möte utan rapporter då enligt dagens beslut)  
  

14 Mötet avslutas 
 Vi avslutade med att läsa Sinnesrobönen tillsammans i vi-form 
 
 

Protokollet justerat av: Protokollet justerat av: Protokollet fört av: 
Linda    Freja 

     
 


