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Möte har hållits: 190514 Kl: 20.00-21.10 Plats: Telefonmöte 08 – 43 73 24 09 

  kod 77 17 26 

Deltagare: Lotta, Helen, Cissi 

 
 

1 
Mötet öppnas med val av mötesledare 

 Lotta öppnade mötet och Lotta valdes att leda mötet. 

2 Val av mötessekreterare 

 Cissi valdes att vara sekreterare. 

3 Val av en justerare som förutom mötesledaren justerar protokollet 

 Helen valdes att justera protokollet. 

4 Traditionerna läses 

 Traditionerna lästes av Cissi. 

5 Godkännande av dagordningen 

 Dagordningen godkändes. 

6 Godkännande av föregående mötesprotokoll 

 Föregående protokoll godkändes.  

 

7 Rapporter 

7.1 Kassör 

 
Rapport från: Annelie 

• 2710,80 kr finns på FAAs huvudkonto. 

• 9783,42 kr finns på FAAs butikskonto 

• 10408,00 kr finns på FAAs översättningskonto. 

7.2 www.faa.se 

 • Rullar på. 

7.3 faa@faa.se 

 • Ingen rapport 

7.4 butik@faa.se 

 
Eva rapporterar. Det fungerar bra, med hjälp av Isabella som har koll på kontot.  Det har 
ännu inte blivit någon överföring av ansvarig för kontot från Isabella till mig.  Det är 
ganska mycket aktivitet i butiken.  Sedan jag tog över har jag skickat iväg 26-27 försän-
delser.   Mejlen funkar fint.  Jag kommer snart att behöva skicka efter mer böcker och 
polletter från USA.  Isabella har lovat hjälpa mig med det så att det blir rätt. I förra för-
sändelsen kom två dvd:n från konvent. Det var DVD-samlingarna från Världskonventen 
2017 och 2018.   

7.5 Meddelanden från FAA USA 

 • Ingen rapport 
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7.5 GSR för mötesgrupperna 
 • Alingsås - Ingen rapport 

• Borlänge - Ingen rapport 

• Göteborg – Marie – Vår grupp mår bra och är stabil med både återvändare, 

stammisar och ibland nya. 

• Kalix - pausad 

• Karlshamn - Ingen rapport 

• Luleå - Ingen rapport 

• Malmö - Ingen rapport 

• Mejlmötesgruppen – är inne på sin andra månad och det löper på. 

• Norrtälje - Ingen rapport 

• Skype-gruppen - pausad 

• Stockholm-Lotta - Söndagar 8–15 personer, onsdagar 3-7 personer. Det kommer 

nya på mötena och en del fortsätter. 

• Sundsvall – Eva - Rapporteras att gruppen är liten men livaktig.  Är 2-5 deltagare 

på våra möten. 

• Telefongrupperna – Lisa H – full fart på mötena - de nya kvällsmötena är populära 

• Täby – Ingen rapport 

• Örnsköldsvik – Ingen rapport 

 
8 Serviceposter 
  

GSR SSK: Lisa Vice GSR SSK: Vakant/ Helen t.v.  

Sekreterare: Merja Vice sekreterare: Vakant 

Kassör: Vakant/ Annelie t.v. Vice kassör: Vakant/Helen t.v. 

Butiksansvarig: Eva Vice butiksansvarig: Vakant 

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

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

GSR Alingsås Kajsa  Vice GSR Alingsås Susanna 

GSR Borlänge: Linda Vice GSR Borlänge: Carina 

GSR Göteborg: Marie Vice GSR Göteborg: Sandra 

GSR Kalix: Isabella/pausad Vice GSR Kalix: Susanna/pausad 

GSR Karlshamn: Vakant t.f. Louise Vice GSR Karlshamn: Vakant 

GSR Luleå: Sofi Vice GSR Luleå: Vakant 

GSR Malmö: Anna Vice GSR Malmö: Marie 

GSR Mejlmötesgruppen: Cissi Vice GSR Mejlmötesgruppen: Vakant 

GSR Norrtälje: Marie Vice GSR Norrtälje: Jeanette 

GSR Skypegruppen: Pausad Vice GSR Skype-gruppen: Pausad 

GSR Stockholm: Lotta Vice GSR Stockholm: Freja 

GSR Sundsvall: Eva Vice GSR Sundsvall: Vakant 

GSR Telefongrupperna: Lisa H Vice GSR Telefongrupperna:  Vakant 

GSR Täby: Merja Vice GSR Täby: Lena 

GSR Örnsköldsvik: ? Vice GSR Örnsköldsvik: ? 

 

9 Bordlagda ärenden 

9.1 Hur får vi flera att engagera sig och göra service på ex. SSK-post, GSR osv.?  
BORDLAGT i väntan på utkast för rollbeskrivningar från Lotta. 
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9.2 FAAs närvaro på Facebook 
 
BESLUT: Information som kommer från FAA Sverige får inte publiceras i Facebook-grup-
pen FAAs vänner. Dock kan man publicera inlägg med länk till faa.se (FAAs hemsida).  
Detta ska förslagsvis skrivas in i FAAs vänners gruppbeskrivning. 
 
BESLUT: Vår Facebook-sida ”FAA-Anonyma matmissbrukare” ska endast vara en sida 
som fångar upp presumtiva medlemmars intresse för att slussa dem vidare till vår in-
formation på webbplatsen faa.se 
 

9.3 CD-skivor från Världskonvent 
Hur ska de göras tillgängliga för medlemmar? 
BORDLAGT Förslag: Medlemmar får tillgång till filerna via faa.se. Bakom en lösenord-
skyddad sida kan de klicka på en länk som leder till ett OneDrive-konto där konventfiler 
finns i olika mappar. Detta möte tyckte att det är en bra lösning. Beslut tas på nästa SSK-
möte. 
Var ska CD/DVD-skivorna fysiskt förvaras? 
BESLUT Stadigvarande lagras hos butiksansvarig. 
 

9.4 Bankkontoservice till mötesgrupperna: Beslut 2 
Förslag att när en grupp nästa gång byter kassör så får de gå över till att kassören har 
pengarna på sitt eget konto. Mao vi fasar ut systemet med underkonton under FAA Sve-
riges konto på Swedbank. 
BORDLAGT 
Helens rapport: 
Pga ändrade rutiner hos banken och allmänt illa skött av banken har fullmakterna dragit ut på tiden. Jag 
har varit i kontakt med banken flera gånger och hoppas och tror att det snart blir klart. 
 
Varje år (på våren) kräver Swedbank ett årsprotokoll där det framgår beslut med namn och personnum-
mer om vilka som ska vara firmatecknare och om de ska ha behörighet att vara det var och en för sig eller i 
förening.  Just nu är det jag och Annelie och vi behöver hitta nya som vill göra denna service. 
Jag vill inte sköta kontakten med banken from våren 2020 men stannar självklart kvar och lär upp den nya 
som vill göra denna service. 
 
Nya grupper kan få egna konton och swishnummer som de kan använda men inte administrera själva för-
rän proceduren med ändringsansökan och styrelsebeslut skickats till banken och vi som är firmatecknare 
delar ut fullmakt så att varje kassör kan sköta sitt konto. Det innebär att varje gång vi vill ge nya kassörer 
ute i landet behörighet så måste ändringsblanketten och ett nytt styrelsebeslut postas till banken. Därefter 
har de som är firmatecknare rätt att ge behörighet till de nya kassörerna och deras grupper. 
 
Mitt förslag är att vi bara gör ändringar 1 gång om året. Att de grupper som redan har konton får fortsätta 
ha det och nya grupper som verkligen vill ha ett underkonto i Swedbank får det då det inte kräver en 
massa extra jobb om ändringar bara görs en gång om året. Om det är kris kan vi göra ändringar när som så 
länge vi har ett protokoll med beslut att ge banken  

 
9.5 Kan Isabella skicka startkuvert med pamfletter o visitkort till Alingsås gratis? 

BESLUT Förfrågan avslås. 
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10 Nya ärenden 

10.1 Förslag på nytt utseende för FAAs Tolv steg-arbetsguide 
Det som är nytt med denna version är: 

• Det är en datumstämpel på alla sidor så att man kan hålla isär olika versioner av 
dokumentet. 

• Det är endast en elektronisk fil att hålla reda på. 

• Det finns en innehållsförteckning med sidhänvisning och länkar. 

• De olika frågorna i materialet har fått en unik numrering. Gör det lättare att hän-
visa till specifik fråga. 

• Sidorna är numrerade. 
BESLUT att tillstyrka förslaget.  
Cissi skickar originalfilen till butiksansvarig. 
BESLUT De som har köpt De tolv stegen - arbetsguide tidigare får den nya filen gratis.  
 

10.2 Flytta SSK:s mötestid på tisdagar så att den börjar 19.30? 
BESLUT ny mötestid på tisdagar 19.30 – 20.45 så att det inte krockar med FAA kvälls-
möte. 

11 Övrigt 
11.1 Inga övriga ärenden. 

12 Information till FAA informationsbrev 
 Nya arbetsguiden för De tolv stegen + ny butiksansvarig Eva. Cissi sänder ut nyhetsbre-

vet. 

13 Nästa möte 
 Torsdag 13 juni 16.30 då vi har ett diskussionsmöte. 

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

 

 

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

 

Lotta 

  

Helen 

  

Cissi 

     

 


