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 Möte har hållits  7 Maj 2017  

  dag månad år  
 Vid mötet närvarade  6 medlemmar. 
  antal  
1 Mötet öppnas 
 Mötet öppnades av  Kia  

  namn  
2 Vi väljer ordförande för mötet 
 Till ordförande valdes  Susanna  

  namn  
3 Vi väljer sekreterare för mötet 
 Till sekreterare valdes  Kia  

  namn  
4 Vi väljer två justerare för mötet 
 Till justerare valdes  Anna och Ulrika  

  namn  
5 Godkännande av dagordning 
 4Dagordningen lästes upp, 4 övriga frågor anmäldes, dagordningen godkändes. 

  antal  
6 Föregående mötesprotokoll läses upp. 
 Föregående mötesprotokoll lästes upp.   

  
7 Gruppinventering. 
 7.1 Deltagande på möten. 
  Mycket deltagande och många nya. Fångas de upp?! Det är iaf inte lika många nya efter 6 möten så några 

försvinner. Folk borde få dela i den ordning de ringer in, det är inte självklart att alla alltid kan hinna dela. 
Gruppsamvetet ska styra. Bra att ringa upp nya. 

   
 7.2 Hur mår gruppen? 
  Många gånger är det för många som ringer in på halvtimmesmöten och då blir det hafsigt. 

   
 7.3 Hur är tillväxten? 
  Ingen vet riktigt. Det skulle behöva föras statistik för att veta säkert. Manualen är bra och tydlig att man ska 

dela telefonnummer och använda dem. Det är bra att fler stannar kvar efter mötet. 
   

 7.4 Hur fungerar femte traditionen? 
  Det är angeläget att nå ut till den som fortfarande lider. Nya känner sig välkomna. 

   
8 Mötestider 
 Vi har telefonmöten varje dag i veckan. Det upplever gruppen som positivt. Önskan om 15 minutersmöten, se punkt 

11. 
  

9 GSR-info. 
 Kia informerar. Avgår idag som GSR. Gruppen väljer Anna som ny GSR. Välkommen! Det är viktigt att GSR och vice 

GSR har en stabil abstinens, en sponsor och jobbar i FAAs 12 steg. Service är ett bra verktyg för att hålla sig abstinent. 
FAA växer och har en del barnsjukdomar. Vi kan inte ha hur höga krav som helst på de som gör service. Kia påpekar 
att det kan vara viktigare med en person som jobbar med stegen tillsammans med någon som gått före ex. en 
sponsor än någon som (bara) har 3 månaders abstinens. Vice GSR saknas, Kia tar kontakt med några som kan vara 
intresserade. Nästa SSK möte är tisdag 2 maj klockan 20:30-21-45 på telefon. 

  
10 Bordlagda frågor från förra mötet. 
 • Mötestider 

 • 15 minuters möten 
 • Manualer 

  
11 Övriga frågor. 
 • Kommitté - Vid förra mötet bestämdes det att en kommitté ska se över mötestider och manual för 15 

minuters möten. Kommittén har inte haft någon träff ännu och det är lite osäkert vilka som är med utöver 
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Anna vår GSR och Cissi. Kommittén kommer att titta på lämpliga mötestider ex. förlängda halvtimmesmöten 
och korta morgonmöten, formuleringar i manualen ex ”säg till om du inte har tillgång till dator”. 

 • Morgonmöten – se kommittén 
 • Manualtext – se kommittén 

 • Sponsorfrågan – Eftersom FAA växer finns det ett stort behov av sponsorer. Önskemål finns om en s.k. 
sponsorlista. Från SSK har man sagt att det är sponseen som ska kontakta den person som har det som jag 
vill ha. Det är viktigt att ha tålamod och inte göra stegen på egen hand. Ring in och gå på möten och berätta 
att du söker någon som gått före kan hjälpa dig att börja med stegen. Det behöver inte vara en sponsor (en 
person som gjort alla FAAs 12 steg, har en egen sponsor samt en längre stabil abstinens) men kan med tiden 
bli det. Två stegarbetsgrupper har startats. Eventuellt kan fler startas i framtiden, anmälan görs till 
faa@faa.se Frågan om sponsorer och att arbeta med stegen diskuteras i SSK. 

  
 

12 Mötets avslutande    
 Mötet avslutades med att Sinnesrobönen lästes. 
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