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 Möte har hållits  05  2 2017  

  dag månad år  

 Vid mötet närvarade  5 medlemmar. 

  antal  

1 Mötet öppnas 

 Mötet öppnades av  Susanna  

  namn  

2 Vi väljer ordförande för mötet 

 Till ordförande valdes  Susanna  

  namn  

3 Vi väljer sekreterare för mötet 

 Till sekreterare valdes  Emma  

  namn  

4 Vi väljer två justerare för mötet 

 Till justerare valdes  Helen & Anna P  

  namn  

5 Godkännande av dagordning 

 Dagordningen lästes upp, 3 övriga frågor anmäldes, dagordningen godkändes. 

  antal  

6 Föregående mötesprotokoll läses upp. 

 Föregående mötesprotokoll lästes upp.   

  ev. kommentarer 

  
 ev. kommentarer 

7 Gruppinventering. 

 7.1 Deltagande på möten. 

  Gruppen upplever att vi är många på mötena. Minst 6-7 personer och ofta 12-13 

stycken. Många vill dela, men tiden är knapp. Gruppen tog beslut om att godkänna 

Helens förfrågan om att lägga ett dokument med temaförslag under 

mötesmanualerna på hemsidan. 
   

 7.2 Hur mår gruppen? 

  Bra och stabil grupp. Fin stämning. Trygg och positiv miljö. Vad som kan förbättras 

är att fler är mötesledare, hjälper till att läsa texter samt ringer till nykomlingar. 
   

 7.3 Hur är tillväxten? 

  Stor tillväxt. Många nykomlingar som också kommer tillbaka. Gruppen känner ett 

behov av att starta fler telefonmöten då tiden ofta är knapp för delningar. Viktigt att 

vi finns tillgängliga för alla och att alla ska få chansen att dela. 
   

 7.4 Hur fungerar femte traditionen? 

  Fungerar bra. 
   

8 Mötestider och mötesansvariga nästa månad. 

 Finns önskan om att välja mötesledare innan mötena. Gruppen kom tillslut överens om att 

låta det vara som det är just nu. Gruppen tror att möten utan ledare får fler att våga leda, 

när ingen annan ledare finns. Samtidigt som det känns tacksamt och tryggt när personer 
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tar på sig ansvaret en vecka innan. Att välja ledare vid varje möte tar också tid från det 

som är viktigt. 

Vi har tagit beslutet att starta två nya möten: Måndagar och Lördagar 17.30-18.00. Helen 

kommer bekräfta att dessa tider fungerar innan det läggs ut på hemsidan. Önskan om 

eftermiddagstider för att väga upp många lunchmöten, så att alla som önskar kan ringa in.  
  

9 GSR-info.  

Ingen är närvarande. 
  

10 Bordlagda frågor från förra mötet. 

 Vi förstod inte tanken bakom att ta bort ordet mötesansvariga. Eftersom det inte var 

någon från förra mötet som kunde förklara bordläggs frågan igen till nästa praktiska möte. 
  

11 Övriga frågor. 

 Bättre info om steggrupper önskas, så att fler får chansen att jobba i stegen och så att det 

tillkommer fler sponsorer längre fram. Viktigt för att FAA ska växa och utvecklas, samt 

självklart viktigt för medlemmarnas abstinens. 

 

Vi har tagit beslut om att godkänna förslagen om nya mötesmanualer som legat uppe på 

hemsidan en längre tid. Alla tycker att manualerna fungerar bra. 

 

En önskan om att GSR ska vara ansvarig för de praktiska mötena. Om GSR inte kan 

närvara ska denne ge över ansvaret till någon annan med erfarenhet. Det är svårt att få till 

ett bra praktiskt möte med många oerfarna. Det är också lättare att få en helhetsbild samt 

reda ut oklarheter från föregående möten.  

 

12 Mötets avslutande    

 Mötet avslutades med att Sinnesrobönen lästes. 

 

 

 

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

Anna P 
  

Helen 

  
Emma  

     
 


