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 Möte har hållits  02 April 2017  

  dag månad år  

 Vid mötet närvarade  10 medlemmar. 

  antal  

1 Mötet öppnas 

 Mötet öppnades av  Kia  

  namn  

2 Vi väljer ordförande för mötet 

 Till ordförande valdes  Kia  

  namn  

3 Vi väljer sekreterare för mötet 

 Till sekreterare valdes  Hanna L  

  namn  

4 Vi väljer två justerare för mötet 

 Till justerare valdes  Anna och Cissi  

  namn  

5 Godkännande av dagordning 

 Dagordningen 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: Många som ringer in. Positivt, hoppfullt, många som vill 

läsa texter. 

   
   

 7.2 Hur mår gruppen: Stabilt, tillfrisknande i fokus. Brist: finns inga sponsorer. 

Flera som har stegen enligt Stora boken men inte FAA:s steg.  

   
   

 7.3 Hur är tillväxten: Nya på nästan varje möte och de kommer tillbaka.  

   
   

 7.4 Hur fungerar femte traditionen: Nya upplever att de får fint välkomnande, stöd 

och hopp. 

   
   

8 Mötestider och mötesansvariga nästa månad; diskussion om 30-minters möten. 

Tiden räcker inte till att alla får dela. Olika förslag; förlänga möten 15 minuter, 

förlänga möten 30 minuter. Erfarenhet av AA gällande större förändringar, hellre 

enighet med tiden än snabba beslut enligt andra traditionen. Förslag som 

godkänns, en kommitté som tar fram ett förslag på mötestider och mötestyper till 

nästa praktiska möte. Kommittés medlemmar Kia, Cecilia, Anna och Cissi.  

  
  

 



Protokoll praktiskt möte telefongrupperna 
FAA – Anonyma matmissbrukare 

 

 2/2 

 

2
0
1
7
-0

2
-0

5
 

9 GSR-info: GSR Cleo vill kliva av sin servicepost. Vi har inga nomineringar, vice 

GSR Kia går in som tillförordnad GSR för gruppen till nästa praktiskt möte. Kia och 

Sissi ser till att  det står på hemdsidan, Facebook-grupp och på FAA-chatt att 

telefonmötesgruppen behöver en GSR. Även en beskrivning om vad det betyder att 

vara en GSR ska bifogas. Vi alla tillsammans tar upp detta på telefonmöten för att få 

in nomineringar till nästa praktiskt möte. Då kan gruppen rösta på en GSR. 

  

10 Bordlagda frågor från förra mötet 

a) Ta bort ordet mötesansvariga på manualen punkt 8.  

 170205 a)”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.” 

Mötesansvariga var en person som skulle vara ansvarig för alla ex. söndagsmöten (tex. 

se till att det fanns en mötesledare). Beslutades att ordet tas bort eftersom vi inte arbetar 

på det sättet längre. Cissi tar bort begreppet i manualerna. 

 
  

11 Övriga frågor 

a) Vi beslutade att Skype-gruppen är en egen grupp med egna praktiska 

möten. 

b) Temakorten som är gjorda nyligen finns ett beslut på praktiska möten.  

c) Starta med 15 minuters morgonmöten och eventuellt även på kvällen? 

Frågan tas i kommittén som bildas samt tas upp på nästa praktiskt möte.  

d) Ska vi hälsa välkommen den som kommer för sent? Stör? 5e tradition? 

Bordläggs.  

  
  

 

12 Mötets avslutande    

 Mötet avslutades med att Sinnesrobönen lästes. 

 

 

 

Protokollet justerat av: Protokollet justerat av: Protokollet fört av: 
Anna  Cissi  Hanna L 

 
     

 


