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Möte har hållits: 12 09 2017 Kl: 20.30 -21.45 Plats: Telefonmöte 08 – 43 73 24 09 

 kod 77 17 26 

Deltagare: Lena, Helen, Cissi, Sofia, Sofie och Annelie 

 

AGENDA 
 

1 Mötet öppnas  

 Lena öppnade mötet.  

2 Val av mötesledare  

 Lena valdes att leda mötet.  

3 Val av mötessekreterare  

 Sofia valdes att vara sekreterare för mötet.  

4 Val av två justerare  

  Annelie och Cissi valdes att justera protokollet. 

 

 

5 Traditionerna läses  

 Traditionerna lästes av Lena. 

 

 

6 Godkännande av dagordningen  

  Dagordningen godkändes med tillägg av ett ärende på punkten Övrigt.  

 

 

7 Föregående mötesprotokoll  

 Föregående protokoll godkändes med ett tillägg: Ytte är vice GSR i Malmö. 

 

 

8 Rapporter  

8.1 Kassarapport  

 Rapport från Annelie: 

 6574:50 kr finns på FAAs huvudkonto. 

 9650 kr finns på FAAs översättningskonto. 

 Nytt konto uppstartat (se protokoll 170824, punkt 10.2) men det har ännu inte 

kommit igång. 

 

 

8.2 Hemsidan  

  Ny mailadress finns nu för de ändringar man vill göra på hemsidan: 

web@faa.se 

 Ny mailadress för beställningar av litteratur, polletter o.dyl. finns också: bu-

tik@faa.se  

 Vi har även en ny SSK-chatt: ssk@faa.se På denna adress når man ut till alla 

med serviceposter i SSK och övriga som är associerade med SSK. OBS: Tänk 

på att det man mailar ut här automatiskt skickas ut till alla på maillistan, vi bör 

alltså vara försiktigt med interna diskussioner här så att inte våra mailkorgar 

svämmar över. 

 

8.3 Litteratur  

  Isabella kommer behöva göra ytterligare en litteraturbeställning snart då 

böckerna går åt som smör. 

 

8.4 Meddelanden från FAA USA  

  Inga meddelanden inkommit.  
8.5 GSR  

mailto:web@faa.se
mailto:butik@faa.se
mailto:butik@faa.se
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  Borlänge – (F.d. Sätergruppen) Skriftlig rapport från Kia: Ny lokal, nytt öppet 

möte sista tisdagen i månaden, flera andra 12stegs grupper så vi hoppas på 

tillökning, 4-6 personer vid varje möte. Beslut från praktiskt möte att alla sätter 

upp en affisch samt delar ut pamfletter på lämpliga ställen ex. vårdcentraler. 

 Göteborg – Skriftlig rapport från Anna E: Inget nytt för Göteborg sedan förra 

SSK-mötet. Det rullar på helt enkelt. 

 Kalix – Skriftlig rapport från Isabella: Gruppen mår bra trots få deltagare. 

 Luleå – Går tyvärr inte så bra, de är bara två deltagare i nuläget. De har 

beslutat att vara vilande tillsvidare. Om fler anmäler intresse öppnar de upp 

igen. 

 Malmö - Skriftlig rapport från Anna D: Malmögruppen mår bra och många 

som har lite längre abstinens nu börjar bli redo för stegarbete. Dessvärre har vi 

väldigt ont om sponsorer och ingen som har möjlighet att leda en steggrupp. Vi 

skulle ganska snart behöva resurser utifrån, tror att många från vår grupp står i 

reservkön. Vi kör en undersökning ute på vår Facebook grupp där vi stämmer 

av intresset för att starta ett möte även på måndagar (nu har vi på torsdagar) 

och just nu ser det ut som att det kommer att bli så! 

 Norrtälje - Skriftlig rapport från Jeanette: Norrtäljegruppen mår bra och de har 

också haft en del nykomlingar under sommaren.  

 Stockholm - Har startat upp ett nytt live-möte, nu har de fyra möten! 

 Sundsvall – Mår bra och växer sakta men säkert. Har ny vice GSR, Eva. 

 Sölvesborg - GSR Linda har meddelat att hon ej kan närvara. Gruppen går bra, 

de önskar fler deltagare men de är vid gott mod och kämpar på. 

 Skype-gruppen - GSR Cecilia S. medverkar ej idag och önskar framöver att 

inte vara med på SSK-mötena. Hon planerar att lämna en skriftlig redovisning 

på hur läget är för skypegruppen. Gruppen har för närvarande ingen vice GSR. 

 Telefongrupperna – Anna D. ny GSR och vice GSR är vakant. Det flyter på bra 

och har en del nya deltagare. En del möten blir inställda p.g.a. inga/få deltagare 

medan andra möten har många deltagare. 

 

 

9 Serviceposter  

GSR: Lena Vice GSR: Helen  

 Sekreterare: Sofia Vice sekreterare: Vakant  

 Kassör: Annelie Vice kassör: Helen  

 Litteraturansvarig: Isabella Vice litteraturansvarig: Victoria  
Hemsidan svara mejlen: Lena Vice hemsidan svara mejlen: Victoria  
Hemsidan det tekniska: Helen Vice hemsidan det tekniska: Cissi  

 GSR Göteborg: Anna E. Vice GSR Göteborg: Sandra  

 GSR Kalix: Isabella Vice GSR Kalix: Anna-Carin  

 GSR Malmö: Anna D. Vice GSR Malmö: Ytte  

 GSR Norrtälje: Marie Vice GSR Norrtälje: Jeanette  
 GSR Stockholm: Lisa Vice GSR Stockholm: Louise  

 GSR Borlänge: Kia Vice GSR Borlänge: Vakant  

 GSR Sundsvall: Sofia Vice GSR Sundsvall: Eva  

 GSR Sölvesborg: Linda Vice GSR Sölvesborg: Vakant  

 GSR Skypegruppen: Cecilia S. Vice GSR Skype-gruppen: Vakant  

 GSR Telefongrupperna: Sofie Vice GSR Telefongrupperna:  Vakant 

 
 

10 Bordlagda ärenden  

10.1  När ska vi ha SSK-möten? Uppföljning av Doodle-undersökningen: Det är 

vissa serviceposter som måste vara med men att alla GSR inte kan vara med 

på alla möten får man räkna med, kanske kan vice GSR eller någon annan i 
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FAA-gruppen vara med istället. Förslaget är att vi fortsätter att ha två fasta ti-

der att växla mellan men i slutet av varje möte checkar man av hur många av 

de närvarande som har möjlighet att närvara på nästa möte. De fasta tiderna är 

andra tisdagen i ojämn månad kl. 20:00-21:15 samt andra torsdagen i jämn 

månad kl. 16:30-17:45. 

10.2  Uppstart av Steg-arbetsgrupp: Lena har en grupp, Kicki har en grupp och en 

tredje Stegarbetsgrupp är nu precis uppstartad med Kia. Men det finns fler som 

vill gå och som står på kö, så det finns behov av ytterligare en grupp. Tyvärr 

finns det i nuläget ingen som kan hålla i ytterligare en grupp. 

 

 

11 Bevakningslistan – Togs ej upp idag. 

 

 

12 Nya ärenden  

12.1  Arbetsutskott (AU): Vid akuta och oförutsedda ärenden då man inte kan 

invänta ordinarie möte finns ett förslag lagt att vi tillsätter ett arbetsutskott 

som har mandat att ta snabba och akuta beslut. Arbetsutskottet bör bestå av 

GSR SSK, kassör och sekreterare eller deras ersättare. Beslut tas på att ett 

arbetsutskott införs.   

 

12.2  Ny mötesordning SSK, se punkt 12.3   

12.3  En beskrivning av hur vi arbetar inom SSK är utarbetat av Cissi. Syftet med 

arbetsbeskrivningen är att underlätta arbetet t.ex. när man är ny på en post 

eller när man är inhoppare för någon ordinarie. Beslut tas att Cissi, Sofia, 

Annelie och Helen bildar en kommitté för att arbeta fram ett förslag på en 

arbetsbeskrivning. I samband med att kommittén arbetar med 

arbetsbeskrivningen görs även ett förslag på ny mötesordning för SSK (punkt 

12.2). 

 

 

13 Övrigt  

13.1  Hur gör vi om det är någon GSR som inte vill vara med på SSK-mötena? Vi tar 

beslut om att man som GSR ska vara med på SSK-mötena. Det är okej att 

ibland inte kunna vara med men då lämnar man om möjligt över till vice GSR 

eller annan grupprepresentant att närvara istället. Det är viktigt att vi har kon-

takt med varandra! För att känna gemenskap och för att kunna föra budskapet 

vidare. Lena tar på sig att ta kontakt med Cecilia. 

 

 

14 Information till FAAchatten Lena informerar om de nya e-postadresserna. Lena 

ber även Kia att lägga ut samma information på FB. 

 

   

15 Nästa möte: Torsdag 12/10 16:30-17:45  

   

16 Mötet avslutas  

 Vi avslutade med att läsa Sinnesrobönen tillsammans i vi-form  

 

 

 

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

Cissi  Annelie  Sofia 

     

 


