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Möte har hållits: 190312 Kl: 20-21.15 Plats: Telefonmöte 08 – 43 73 24 09 

 kod 77 17 26 

Deltagare: Lisa A, Lisa H, Helen, Marie, Merja, Susanna, Cattan, Isabella 

 
 

1 
Mötet öppnas med val av mötesledare 

 Lisa GSR öppnade mötet och Lisa GSR valdes att leda mötet. 

2 Val av mötessekreterare 

 Merja valdes att vara sekreterare. 

3 Val av en justerare som förutom mötesledaren justerar protokollet 

 Lisa H valdes att justera protokollet. 

4 Traditionerna läses 

 Traditionerna lästes av Susanna 

5 Godkännande av dagordningen 

 Dagordningen godkändes med tillägg av 0 ärende på punkten Övrigt. 

Förslag till ändring i dagordning: När Gsr berättar om sin grupp nämner de också vilka 

som är Gsr eller vice Gsr så man under punkt 8 avhandlar bara om det har skett 

förändring i posterna i SSK, Skype- eller telefongruppen för att få mer tid för besluten 

och diskussionerna. Beslut: förslaget godtogs.  

6 Godkännande av föregående mötesprotokoll 

 Föregående protokoll godkändes. (med ev. kommentarer) Ja 

 

7 Rapporter 

7.1 Kassör 

 
Rapport från: Annelie 

 3459,55 kr finns på FAAs huvudkonto. 

 Ca 8000 kr  finns på FAAs butikskonto 

 10408 kr finns på FAAs översättningskonto. 

7.2 www.faa.se 

 
 Helen: viktigt att vi får in fler som hjälper till, bara Helen ensam. Funkar inte för det 

är så mycket att göra. Behövs proffshjälp när egen kompetens inte räcker till, Möjlig-

het att få det för 350 kr/timme mot kvitto. Beslut: förslaget godkändes 

7.3 faa@faa.se 

 
 - 

7.4 butik@faa.se 

 
 Isabella: litteratur o butik – Eva ska ta över. Poletterna skickas till henne, kostnad 250 

kr. Kan inte grupperna beställa istället så att lagret töms hos Isabella istället för att 

skickas till Eva – skickas med info 

7.5 Meddelanden från FAA USA 

 
 - 
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7.5 GSR för mötesgrupperna 

  Alingsås:  Susanna två möten, veliga med tiden, ändrad till måndag 

 Borlänge: …Ingen på plats 

 Göteborg: … God stämning, ibland kommer nya 

 Kalix: …Vilande 

 Karlshamn: …Ingen på plats 

 Luleå: … Ingen på plats 

 Malmö: … Ingen på plats 

 Norrtälje: … Ingen på plats 

 Stockholm: …Gruppen mår bra, fredagsmötet nedlagt. 

 Sundsvall: … Ingen på plats 

 Täby….Har startat jättebra, 4-7 personer på första möten 

 Örnsköldsvik: …? 

 Skype-gruppen: …Vilande 

 Telefongrupperna: …Fungerar jättebra, nya kvällsmöten, problem med 

telefontjänsten. Cattan kontakt mot leverantör 

8 Serviceposter 

  
GSR: 

 
Lisa Vice GSR: 

 

Vakant 

Helen t.v. 

Sekreterare: Merja Vice sekreterare: Sofia 
Kassör: Vakant 

Annelie t.v. 

Vice kassör: 

 

Vakant 

Helen t.v. 

Butiksansvarig: 

 

Vakant 

Isabella t.v. 

Vice butiksansvarig: Vakant 

Svara på mejl till faa@faa.se: Lena Vice svara på mejl till faa@faa.se: Victoria 

Webbadministratör faa.se: Helen Vice webbadministratör faa.se: Cissi 

                                   GSR Alingsås: Kajsa                       Vice GSR Alingsås: Susanna 

GSR Borlänge: Linda Vice GSR Borlänge: Carina. 
GSR Göteborg: Marie K Vice GSR Göteborg: Sandra 

GSR Kalix: Isabella Vice GSR Kalix: Susanne 
                               GSR Karlshamn: Vilande                      Vice GSR Karlshamn: Vilande 

GSR Luleå: Sofi Vice GSR Luleå: Vakant 
GSR Malmö: Anna Vice GSR Malmö: Marie 

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

                                         GSR Täby: Merja                              Vice GSR Täby: Lena 

GSR Skypegruppen: Vilande Vice GSR Skype-gruppen: Vilande 
GSR Telefongrupperna: Lisa H Vice GSR Telefongrupperna:  Cattan 

9 Bordlagda ärenden 

9.1  CD skivor från USA info från Helen. Tal från olika årskonventen i USA. USA har inte 

svarat på vår fråga och de har inte lagt ut dem på sin hemsida för nedladdning (lova-

des för två år sen). Helen föreslår att CD skivorna skickas per post så att medlem-

marna kan ladda ner på sin dator. SSK står för kostnaden för att skickas. Beslut: be-

ställs från de två senaste årens konvent också. Helen föreslår att hon kollar upp om 

det finns någon lösning att dela digitalt utan att göra det på ett olagligt sätt. Beslut: 

båda alternativen godtogs. 

9.2  Nya Faainfo & Mejlmöte, enklare sätt att anmäla sig, Cissi informerar. Bordläggs 

9.3  Sammanfattning av besöket på Socialstyrelsen: spridning till medlemmar. Bordläggs 
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10 Nya ärenden 
10.1  Årsmötesbeslut angående om firmatecknare. Nuvarande Helen, Annelié och Lena 

 Beslut: Till firmatecknare med ensam behörighet har valts: Helen, Annelié,  

Nya användare med behörighet som sätts av firmatecknare: Eva, Carina, Lena, 

Susanna. 

 Diskussion om hur vi ska hitta fler som exempelvis vill vara firmatecknare: Vi behö-

ver sprida budskapet därute om hur viktigt och bra det är att göra service under FAA 

meddelanden och som tema. Det hänger på oss att andra ska engagera sig.  
10.2  Beslut angående om alla mötesgrupper ska i framtiden skaffa egna konton enligt AA:s 

modell. Idag ger vi service genom att fixa underkonton i SSK:s huvudkonto. Enklare 

att varje grupp startar ett eget konto för sin grupp, bygger på tillit. Redovisning brukar 

ju ske en gång per månad på praktiskt möte. Förslag: Lisa skriver till nästa möte hur 

det går till att vara kassör. De som byter kassör i framtiden så ska gruppen starta egna 

konton. Beslutet bordläggs till nästa möte. 
10.3  Hur får vi fler att engagera sig? Föreslås att flyttas till diskussionmötet i april. Bord-

läggs 
10.4  Faas närvaro på Facebook: Föreslås att flyttas till diskussionmötet i april. Bordläggs 
10.5   Mall för uppstartsmöte för nya Live grupper: läggs på hemsidan? Bordläggs 

10.6 Vi är inbjudna att delta i en patientdag. Första nationella patientdag i maj 2019 där man 

möter politiker, producenter av varor och tjänster osv i Nacka Strand. Frågan om vi kan 

sprida detta bland våra medlemmar och utställare. Inte möjligt att ställa ut pga 

anonymiteten och säkert kostar också. Lisa tar med Lena hur vi skulle kunna ställa ut 

broschyrer om det är ett forum som vi vill synas i. Bordläggs till nästa möte. 

11 Övrigt 
11.1  Telefongruppen har startat 15 min kvällsmöten varje kväll from 4 mars 2019 kl 21.15 
11.2  Kan Isabella skicka startkuvert med pamfletter o visitkort till Alingsås gratis? Bord-

läggs.  

12 Information till FAAchatten ( ändras till FAAinfo) 

 Punkt 7.4 

13 Nästa möte 
 11 april 2019 

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

 

 

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

     

     

 


