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Möte har hållits: 31 oktober 2016 Kl: 18.30-19.30 Plats: Telefonmöte 08 – 400 113 33 

 kod 35 90 34 

Deltagare: Isabella, Anna, Kia, Marie, Cecilia, Helen, Louise 

 

AGENDA 
 

1 Mötet öppnas  

 Cecilia öppnade mötet.  

2 Val av mötesledare  

 Cecilia valdes att leda mötet.  

3 Val av mötessekreterare  

 Kia valdes att vara sekreterare för mötet.  

4 Val av två justerare  

 Anna och Isabella valdes att justera protokollet.  

5 Traditionerna läses  

 Traditionerna lästes.  

6 Godkännande av dagordningen  

 Dagordningen godkändes.  

7 Föregående mötesprotokoll  

 Föregående protokoll godkändes.  

8 Rapporter  

8.1 Kassarapport  

 Rapport från Annelie: 

 7596,79: - finns på FAAs huvudkonto. 

 6000: - finns på FAAs översättningskonto. 

 Det kommer in både lite hattpengar och beställningar. 

 

Annelie 

och 

Helen 

8.2 Hemsidan  

  Kommitté för hemsidan önskas. Helen, Cecilia, och Kia väljs till kommittén 

och ska tillsammans jobba med utveckling av hemsidan. Helen blir ordförnade. 

Kommittén tar fram ett förslag hur de ska arbeta till SSK. 

 Dagens text från Food for the Soul. Lena och Anna kollar med USA om vi får 

publicera den samt uppdaterar informationen om FAA sverige. 

 En automatisk och uppdaterad kalender läggs ut på hemsidan. Den visar samt-

liga möten som finns i FAA, både livemöten, SSK samt telefonmöten. 

Beslut 

 

 

 

 

Anna 

 

 

Beslut 

8.3 Litteratur  

 Rapport från Lena: 

 Gott om polletter och litteratur just nu. 

Lena 

8.4 Meddelanden från FAA USA  

 Rapport från Lena: 

 Fråga 1: Hur mycket får vi tjäna på vår litteraturförsäljning mm? 

FAA World Service Office gör en vinst på försäljningen av den litteratur som vi 

använder för att betala kostnaderna. Jag vet inte om Sverige har begränsningar. 

Har ni frågat någon annan 12-steg grupp i Sverige att fråga om råd? 

 

      Gruppen diskuterar pålägg på litteratur och har olika synpunkter. SSK kommer 

fram till att det är gruppsamvetet som styr. Såld litteratur ska vara till 

självkostnadspris men med en liten marginal (mellan 5 – 15 kr per bok) för att 

Lena via 

Cecilia 
 

 

 

 

 

Beslut 
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justera för dollarns förändring. Varje år behöver vi se över priset på böckerna 

och annan litteratur. 

 

 Fråga 2: Abstinenskrav på serviceposter? 

Det är upp till varje enskild grupp att komma med egna förslag. På 

styrelsenivå, har vi 2-årigt avhållsamhet krav och för vår 12: e stegs 

volontärlista är det ett år. Det finns inget abstinenskrav för att få tjäna i 

styrelsens kommittéer,. Alla medlemmar uppmuntras att delta. Vår litteratur har 

ingen tidsangivelse för servicepositioner såsom sponsring. Mötena har olika 

förslag och det är upp till mötena. Jag tror att det finns ett 2 veckors krav på att 

leda Loop (?) och 30 dagar för att leda ett telefonmötet. Jag skulle föreslå att ni 

använder gruppsamvetet för att avgöra vad som är bäst för er just nu. 

 

 Fråga 3: Kan vi nämna andra 12-stegsprogram och använda andras 

litteratur? 

FAA har ingen åsikt i yttre angelägenheter och vi har ingen koppling till 

utomstående organisationer, så det skulle strida mot traditionerna att ha 

kopplingar till någon annan organisation, inklusive AA, OA, etc. Med detta 

sagt, så är många av våra medlemmar, inklusive jag själv, medlemmar i andra 

12 steg grupper, såsom AA, NA, eller Al-Anon. Jag nämner dessa 

organisationer ibland som en del av mina delningar på gruppnivå, eftersom det 

är en del av min historia, men jag citerar inte deras litteratur under mötet. 

Under ett FAA möte diskuterar vi bara FAA litteratur. 

 

 Fråga 4: Nämna beroendeframkallande livsmedel och drycker.  
I FAA kan vi prata om mat och dryck. Vi undviker att använda produktnamn 

som kan anses vara triggande. Så jag kan till exempel dela att jag var i butiken 

och brödets (choklad, kakor kaka, etc.) lukt dominerade över för mig och jag 

var tvungen att gå bort. Vår FAA Green Book och på andra ställen i vår 

litteratur, till exempel stegboken,  talar också om livsmedel med namn. Det är 

något som alltid har varit en del av Food Addicts Anonymous sedan vår 

start. Vår grundare Judith C. skrev om behovet av att ha en säker plats där hon 

kunde tala om mat och avhållsamhet som den drivande faktorn att starta FAA. 

Jag tänker inte upprepa hela passagen här, men det är en fantastisk historia. Vår 

stegarbets litteratur talar också om livsmedel med namn. 

 

 Fråga 5: Högupplöst logotyp.  

Jag tror att vår WSO kontor har sänt vad vi har.. 
8.5 GSR  

  Göteborg – GSR Anna berättar. Senaste mötet var de 8 personer. Många får 

reda på det via Facebook samt www.faa.se. Nykomlingar återkommer. Bra 

grupp. Levande hemlig facebookgrupp. Vice GSR Sandra. 

 Kalix – GSR Isabella berättar. Två nykomlingar på telefon från andra delar 

av landet. Inga nykomlingar live. Funderar på Skypemöte då upp till 5 

personer kan vara med på distans dvs telefon. Möjlighet finns att samordna 

med vår telefonmötestjänst. 

 Malmö – Ingen representant 

 Norrtälje – GSR Marie berättar. Oftast 5-6 personer som deltar. Inte så 

många nykomlingar men en stadig grupp. 
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 Stockholm – Helen berättar. Onsdagsmöten är pausade för att lokalen 

försvann. Mellan 5-10 personer deltar på mötena. Gruppen växer hela 

tiden. 

 Telefongrupperna – Vice GSR Kia berättar. Varierar i deltagande på 

mötena. Många nykomlingar men de återkommer inte alltid. 

8.6 Stegarbetsgrupp  

    

9 Serviceposter  

GSR: Lena Vice GSR: Annelie  

 Sekreterare: Cecilia Vice sekreterare: Kia  

 Kassör: Annelie Vice kassör: Helen  

 Litteraturansvarig: Lena Vice litteraturansvarig: Victoria  

Hemsidan svara mejlen: Lena Vice hemsidan svara mejlen: Victoria  

Hemsidan det tekniska: Helen Vice hemsidan det tekniska: Cecilia  

 GSR Göteborg: Anna Vice GSR Göteborg: ?  

 GSR Kalix: Isabella Vice GSR Kalix: Anna-Carin  

 GSR Malmö: Ytte Vice GSR Malmö: ?  

 GSR Norrtälje: Marie Vice GSR Norrtälje: Jeanette  

GSR Stockholm: Louise Vice GSR Stockholm: Cleo  

 GSR Telefonmöten: Cleo Vice GSR Telefonmöten: Kia  

10 Bordlagda ärenden  

10.1  Hur mycket behöver vi (FAA-Sverige) skicka till USA? Bordlagt 

Annelie forskar vidare genom att fråga Lotta vår förra kassör i SSK. 

 

Annelie 

10.2  Medlemsberättelser att publiceras på faa.se 

Två förslag på upplägg har inkommit. Är detta ett lämpligt innehåll/form för 

oss? Se förslag nedan. 

 

Vi går bordet runt. Formen känns bra men det behövs variation i texten. Vi kan 

använda de två förslagen. Behöver diskutera vidare vid nästa möte om en 

kommitté ska godkänna medlemsberättelser innan de publiceras. 

 

Cecilia 

10.3  Info för nykomlingar på faa.se 

 

Hemsidekommittén jobbar vidare med detta och kommer med förslag till SSK 

möte. 

Kia 

   

   

  Steg-litteratur 

Är det möjligt att få göra stegen med AAs Stora boken. (ex. steg 4 och 5 ev. 6) 

även fast den är ”icke godkänd FAA-litteratur”? 

 

Mötet beslutade att med traditionerna som vägledning att vi kan använda AAs 

litteratur. 

 

 

 

 

 

 

Beslut 

11 Nya ärenden  

11.1  Fast tid för SSK-möten? 

 

Gruppen beslutar att en fast tid behövs. Andra veckan i månaden på måndagar 

kl 18:30-19:30.   

Cecilia 

 

 

Beslut 

11.2  FAAs informationspamflett 

Är informationen i viss mån felaktig? Se ScanFAAspamflett2161028.pdf 

Ska den göras tillgänglig på faa.se? 

Helen 
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Den måste uppdateras. Hemsidekommittén jobbar vidare med den. 
11.3b

ordla

gt 

 Visitkort 

FAA Sthlmsgruppen håller på att ta fram visitkort för FAA. 

Är detta något som vi ska tillhandahålla nationellt?  

Finns det intresse hos andra grupper? 

 

Lämna lite visitkort på offentliga platser i sin närhet. FAA sverige kan tillhan-

dahålla dessa till de grupper som önskar det. 

Cecilia 

11.4b

ordla

gt 

 Officiell Facebook-sida för FAA Sverige 

Jag vill att vi gör en officiell sida på fb för FAA sverige. En är redan gjord 

för FAA stockholm. Då blir det lättare för andra att hitta oss. 

 

Bara information om FAA. Som ett komplement till hemsidan och i enlighet 

med tradition 5. 

Helen 

11.5b

ordla

gt 

 Food for the Soul på faa.se/FAA fb 

Jag skulle vilja att vi kunde lägga ut dagens text som finns i food for the 

soul på något sätt på fb eller hemsidan. 

Helen 

12bo

rdla

gt 

Övrigt  

  Felaktig information på USAs FAA hemsida.  

   

   

13 Information till FAAchatten  

 Cecilia informerar från mötet.  

14 Nästa möte  

 Måndag den 14 november kl 18:30 – 19:30.  

15 Mötet avslutas  

 Vi avslutade med att läsa Sinnesrobönen tillsammans i vi-form  

 

 

 

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

 

Isabella 

  

Anna 

  

Kia 

Isabella 
 

 Anna  Kia 

 


