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Möte har hållits: 14 03 2017 Kl: 20-21.30 Plats: Telefonmöte 08 – 400 113 33 

 kod 35 90 34 

Deltagare: 9 st 

 

AGENDA 
 

1 Mötet öppnas  

 Lena öppnade mötet.  

2 Val av mötesledare  

  Lena valdes att leda mötet.  

3 Val av mötessekreterare  

  Cecilia S valdes att vara sekreterare för mötet.  

4 Val av två justerare  

 Anna och Jeanette valdes att justera protokollet.  

5 Traditionerna läses  

 Traditionerna lästes av Lena.  

6 Godkännande av dagordningen  

  Dagordningen godkändes med tillägg av ärende på punkten Övrigt.  

 

 

7 Föregående mötesprotokoll  

 Föregående protokoll godkändes.  

8 Rapporter  

8.1 Kassarapport  

 Rapport från Cecilia S 

 7.609 kr finns på FAAs huvudkonto. 

 9.350 kr finns på FAAs översättningskonto. 

 

 

8.2 Hemsidan  

  Har många besökare  

8.3 Litteratur  

  Isabella fick betala tull på 300 kr, det ska gå att få tillbaka de pengarna  

8.4 Meddelanden från FAA USA  

  Matplanen från USA fungerar inte för oss och USA har tackat för våra åsikter 

men inte sagt något mer om det.  Vi får hoppas att fler länder tycker till. Kia 

har även skrivit synpunkter till de om böcker och föreläsningar och dom 

tackade för synpunkterna 

 

8.5 GSR  

  Göteborg : Funkar bra mellan 13-15 stycken, söker ny lokal för dom blivit så 

många men skjuter upp frågan om fler möten till senare. 

 

 Kalix: En liten grupp som funkar bra 

 

 Malmö : Fungerar bra 

 

 Norrtälje: Det har varit två stycken en längre period. Norrtälje har skapat en 

egen Facebookgrupp 
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 Skypegruppen fungerar bra, vi är några stycken varje gång, 

 

 Stockholm: 3 möten i veckan och det är mellan 5-10 personer varje gång, 

mycket nykomlingar som kommer från AA och NA. Vi ska söka upp AA 

grupper och visa att FAA finns 

 

 Säter: Välmående grupp med en kärngrupp på 5 personer vill starta ett extra 

stegmöte, de har en egen mailgrupp och lokal som inte kostar något i hyra 

 

 Sundsvall: Precis startat och bara hunnit med 1 möte, de har fått tag i en lokal 

som inte kostar något i hyra 

 

 Örnsköldsvik: Dom har haft tre  möten och två personer som mest, de är ännu i 

startgroparna och har en billig lokal som kostar 100 kr/mån 

 

 Telefongrupperna: Mår bra men hade inte något praktiskt möte denna månad 

 
9 Serviceposter  

                          GSR: Lena Vice GSR: Helen  

 Sekreterare: Cecilia Vice sekreterare: Kia  

        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: 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  

10 Bordlagda ärenden  

10.1    

10.2    

10.3    

10.4    

10.5    

10.6    

10.7    

10.8    

11 Bevakningslistan  

12 Nya ärenden  

12.1  Vi röstade för att Helen skulle bli ny vice GSR och Cecilia S sekreterare 

 Vi ska kolla upp abstinens tid för att göra service i SKK 

 Nya pamfletterna godkänds.  Helen undersöker vad det kostar att trycka upp 

1000 stycken, kostnaden bör vara under 1.500 kr 

 12.2 Vi bestämde att traditionerna ska läggas ut på FAA.se 

 12.3 Victoria och Isabella tar på sig ansvaret att hjälpa nya grupper 

 12.4 Frågan om startbidrag i form av lån bordläggs. 

 12.5 Cissi tar hand om maillistan och Helen avsäger sig ansvaret 

 12.6 FAA USA säger troligtvis nej till länkar på hemsidan 
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13 Övrigt  

13.1    

13.2    

14 Information till FAAchatten 

Informera om nya grupper, nya pamfletter och att traditionerna läggs ut på hemsi-

dan. Lösenord lämnas från person till person och läggs inte ut på hemsidan el 

FAAs vänner. 

 

   

15 Nästa möte 

14/4 kl 16.30-17.30 vi gör ett nytt försök med Skype 

 

   

16 Mötet avslutas  

 Vi avslutade med att läsa Sinnesrobönen tillsammans i vi-form  

 

 

 

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

     

    Cecilia 

                   Anna 


