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Möte har hållits: 10 januari 2017 Kl: 20.30-21.36 Plats: Telefonmöte 08 – 400 113 33 

 kod 35 90 34 

Deltagare: Isabella, Lena, Cleo, Jeanette, Louise, Rebecca, Annelie, Helen 

 

AGENDA 
 

1 Mötet öppnas  

 Lena öppnade mötet.  

2 Val av mötesledare  

 Lena valdes att leda mötet. Beslut 

3 Val av mötessekreterare  

 Cecilia valdes att vara sekreterare för mötet. Beslut 

4 Val av två justerare  

 Cleo och Louise valdes att justera protokollet. Beslut 

5 Traditionerna läses  

 Traditionerna lästes av Lena.  

6 Godkännande av dagordningen  

  Dagordningen godkändes utan några tillägg av ärenden på punkten Övrigt. 

 Beslut togs om att mötesdeltagarna förväntas ha läst igenom dagordningen i 

förväg så att den ej behöver läsas upp under mötet.  

Beslut 

 

Beslut 

7 Föregående mötesprotokoll  

  Föregående protokoll godkändes. 

 Beslut togs om att mötesdeltagarna förväntas ha läst igenom föregående 

protokoll i förväg så att det ej behöver läsas upp under mötet.  

Beslut 

 

Beslut 

8 Rapporter  

8.1 Kassarapport  

 Rapport från Annelie: 

 9 810,57 kr finns på FAAs huvudkonto. 

 6 150,00 kr finns på FAAs översättningskonto. 

 

 

8.2 Hemsidan  

  Ny del på faa.se med lösenordsskyddat dokumentarkiv där alla grupper har sin 

egen sida för att förvara dokument. Det finns även en del med en dokument-

uppsättning att utgå ifrån för grupper som håller på att startas upp. Lösenordet 

är distribuerat till alla GSR som förmedlar det vidare till medlemmar. 

 Det har inkommit synpunkter på informationen på faa.se ang. vem som är 

sockerberoende. Beslut togs om att det inte föranledde någon åtgärd.  

Helen 

Info 

 

 

 

 

Beslut 

8.3 Litteratur  

  Stor beställning på material har gjorts till USA. 

 Lena avsäger sig posten som litteraturansvarig.  

Lena 

Info 

8.4 Meddelanden från FAA USA  

  Meddelande inkommit.  Det är två dokument som FAA USA vill ha synpunkter 

på från FAA Sverige. Ärendet bordlagt i avvaktan på att Lena ska översätta 

mejlet och skicka ut det till SSK. 

Lena 

Ärende 

Bordlagt 
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8.5 GSR  

  Allmänt 

Lena informerar. Nya grupper på gång. I Dalarna har startats upp en grupp, i 

Sundsvall är ytterligare en på gång. Det finns även ett stort intresse i Växjö och 

Blekinge.  

 

 

  Göteborg 

Rebecka informerar. Gratis lokal, bra läge.  Många nykomlingar, de kommer 

tillbaka. Funderingar på att starta ytterligare möte. De har en ny servicepost 

som är mediaansvarig. 

 

 Kalix  

Isabella informerar. Tunt med deltagande just nu. Någon nykomling. Det har 

spridits budskapet om gruppen på vissa sociala medier.  

 

 Malmö  

Lena informerar. Gruppen funkar bra. 

 

 Norrtälje  

Jeanette informerar. Har blivit lite tunt här också med deltagandet. 

 

 Stockholm  

Louise informerar. Fin tillväxt. 13 st senast. Byte av lokal genererar viss oro. 

Tre olika veckodagar på förslag för möten. Lokalförslag på Södermalm och 

Norrmalm. 

 

 Telefongrupperna  

Cleo informerar. Stor anstormning på mötena. Varm stämning. Idag på mötet 

13 st. 

 

 

9 Serviceposter  

  Annelie meddelar att hon avsäger sig posten som vice GSR för FAA/SSK Annelie 

Info 

 

Aktuell status serviceposter SSK 

 

GSR: Lena Vice GSR: ?  

 Sekreterare: Cecilia Vice sekreterare: Kia  

 Kassör: Annelie Vice kassör: Helen  

 Litteraturansvarig: ? 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: Sandra  

 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  
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10 Bordlagda ärenden  

10.1  Optimal mötesdag för SSK? 

Cecilia gjort undersökning via Doodle för att se vilka mötesdagar som är opti-

mala för SSK-gruppen. Resultatet av undersökningen diskuterades livligt och 

mötet kom fram till att det inte finns några direkt optimala dagar för möten. 

Beslut togs om att tillsvidare använda följande mötestider: 

Andra torsdagen i jämn månad kl. 16.30-17.30 

Andra tisdagen i ojämn månad kl. 20.30-21.30 

 

Cecilia 

Ärende 

 

 

 

 

 

Beslut 

10.2  Får vi hänvisa till andra gemenskaper samt andra gemenskapers litteratur?  

Vid sponsring får man använda AAs Stora boken. På FAA-möten får vi inte 

göra det men det är osäkert hur det ska vara i övrigt (ex. på faa.se). 

Ärendet bordläggs (för andra gången vilket gör att det flyttas till Bevaknings-

listan) i avvaktan på att Helen kollar upp om http://foodaddictsanonymous.org/ 

har länkar till andra gemenskapers litteratur. 

 

Ärende 

 

Bordlagt 

11 Bevakningslistan  

Mötes-
datum 

§ Rubrik 
Beskrivning 

Ansvarig 

160215 8 Hemsidan till-
lägg matplan 

FAAs förslag på matplan ska läggas ut på faa.se, men först ska Kia kontrol-

lera att översättningen är korrekt. 

Mötet beslutade att FAA Sverige inte ska använda denna mat-

plan. 

Ärendet avfördes från Bevakningslistan. 

Kia 
 

Beslut 

161003 10.1 FAAbidrag till 
USA? 

Hur mycket behöver vi (FAA-Sverige) skicka till USA? Annelie forskar vi-

dare genom att fråga Lotta vår förra kassör i SSK. 

Mötet beslutade att så länge som vi samlar till översättning så 

har vi inte möjlighet att skicka bidrag till USA. 

Ärendet avfördes från Bevakningslistan. 

Annelie 
 
 

Beslut 

161212 10.5 Ny modern 
matplan för FAA 

Det handlar om att skriva om FAAs nuvarande matplan till en ny modern 

variant. Det har hänt mycket sedan FAAs matplan ursprungligen skrevs för 

många år sedan. Det är mycket viktig och angeläget ärende. Vi har i dagslä-

get ingen matplan vi med gott samvete kan erbjuda nykomlingar. De in-

blandade aktörerna har hittills haft svårt att avsätta tid för aktiviteten. 

Mötet beslutade att FAA Sverige inte ska driva denna aktivitet. 

Ärendet avfördes från Bevakningslistan 

Lena 
 
 
 
 

Beslut 

12 Nya ärenden  

12.1  Förslag från Lena om att vi utformar ett tydligt sponsor-stöd (förslagsvis 

genom den fb-grupp som startats upp redan) 

Beslut togs om att Lena ska ta fram ett förslag på detta sponsor-stöd att 

presentera för SSK. 

 

Ärende 

Lena 

 

Beslut 

Lena 

12.2  Vi bör påminna alla GSR om att uppmuntra abstinenta som gjort stegen 

att börja sponsra. Steg 12 handlar om service och att ge vidare, där är 

sponsrandet en viktig del. Och att sponsra är bästa sättet att hålla sig abstinent. 

Även då informera om att det även finns sponsor-stöd att få. 

Lena 

Info 

13 Övrigt  

 Inga övriga ärenden fanns.  

14 Information till FAAchatten  

 Lena formulerar ett mejl som remissas. Informationen ska bla. handla om de nya 

grupper som startas upp samt uppmuntran om hur man startar upp ny grupp samt 

vilken hjälp och stöd man kan få.  

 

http://foodaddictsanonymous.org/
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15 Nästa möte  

 Torsdag den 9 februari kl. 16.30  

16 Mötet avslutas  

 Vi avslutade med att läsa Sinnesrobönen tillsammans i vi-form  

 

Bevakningslistan 

 
Datum § Rubrik Information Ansvarig 

160321 8.5 Vokabulär Helen: Varför kallar vi oss matmissbrukare och i bland sockerbe-
roende? I alla fall tycker jag det är förvirrande, vad tycker ni? Var-
för kallar vi oss inte matberoende? SSK: Helen påpekar att på 
hemsidan står det olika namn på beroende. Hur vill vi ha det? Vi 
undrar varför är det olika och får vi ändra det? Ibland står det be-
roendeframkallande födoämnen, sockerberoende, beroende, 
matmissbrukare etc. Det står äta men aldrig dricka på hemsidan. 
SSK: Helen påpekar att på hemsidan står det olika namn på bero-
ende. Hur vill vi ha det? Vi undrar varför är det olika och får vi 
ändra det? Ibland står det beroendeframkallande födoämnen, 
sockerberoende, beroende, matmissbrukare etc. Det står äta 
men aldrig dricka på hemsidan. Beslut: Kia och Lena författar ett 
mail till FAA USA ang våra frågor om detta så att vi får klarhet hur 
vi får skriva. 

Kia/Lena 

160321 8.8 Grupphandbok Helen: På OA:s hemsida (http://oasverige.org/gruppmedlem/do-
kument/) finns bifogat dokument. Jag efterlyser om vi har eller 
kan göra något liknande. Dokumentet heter ”OA:s grupphand-
bok”. SSK: Helen undersöker om FAA USA:s hemsida har någon 
liknande text som vi kan ha nytta av till vår hemsida. 

Helen 

161031 10.2 Medlemsberät-
telser att publi-
ceras 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 medlemsberättel-

ser innan de publiceras. 

Cecilia 

161114 10.4 Food for the 
Soul på 
faa.se/FAA fb 

Helen skulle vilja att vi kunde lägga ut dagens text som 

finns i food for the soul på något sätt på Facebook eller 

hemsidan. Svar angående om vi har rätt att publicera inne-

hållet inväntas från USA. 

Lena 

161212 10.6 Länkar till andra 
gemenskaper på 
faa.se 

Önskar klarhet i om vi kan ha länkar till andra gemenskaper 

på vår hemsida. Helen informerar Lena som hör av sig till 

FAA/USA för att få klarhet i frågan.  

Lena 

 

 

 

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

     

 

Cleo  Louise  Cecilia 

 


