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 Möte har hållits  2 maj 2017  

  dag månad år  

 Vid mötet närvarade  3 medlemmar. 

  antal  

1 Mötet öppnas 

 Mötet öppnades av  Cissi  

  namn  

2 Vi väljer ordförande för mötet 

 Till ordförande valdes  Cecilia  

  namn  

3 Vi väljer sekreterare för mötet 

 Till sekreterare valdes  Cissi  

  namn  

4 Vi väljer två justerare för mötet 

 Till justerare valdes  Helen och Cecilia  

  namn  

5 Godkännande av dagordning 

 Dagordningen lästes upp, 5 övriga frågor anmäldes, dagordningen godkändes. 

  antal  

6 Föregående mötesprotokoll läses upp. 

 Detta är Skype-mötets första praktiska möte. Följaktligen fanns inget tidigare protokoll. 
  

7 Gruppinventering. 

 7.1 Deltagande på möten. 

  I snitt 3 deltagare.  
   

 7.2 Hur mår gruppen? 

  Jättebra.  
   

 7.3 Hur är tillväxten? 

  Ingen tillväxt. Några nykomlingar som inte kommit tillbaka. Dock är 

mötesformen/tiden så pass ny att vi behöver ge det lite tid. 
   

 7.4 Hur fungerar femte traditionen? 

  Inte så bra med det. Hur kan vi få in fler till gruppen? Vi funderar på det. 
   

8 Mötestider och mötesansvariga nästa månad. 

 Mötestider ska även i fortsättningen vara tisdagar 20.00-21.00. Första tisdagen i månaden 

ska hållas praktiskt möte från 20.00 och som längst en timme. Därefter följer ett 30 

minuters ordinarie möte som längst till 21.30. 
  

9 GSR-info. 

 Cecilia och Christina föreslås som GSR/Vice GSR. Cissi kontaktar Christina i ärendet som 

bordläggs till nästa möte. 
  

10 Bordlagda frågor från förra mötet. 

 Av naturliga skäl fanns inga. 
  

  



Protokoll praktiskt möte Skype-gruppen 
FAA – Anonyma matmissbrukare 

 

 2/2 

 

2
0
1
7
-0

5
-0

2
 

11 Övriga frågor. 

11.1 Ska vi ha öppna möten och vilka möten ska isåfall vara det? 
 Beslöts att tillsvidare är alla möten slutna. Detta i avvaktan på att Skypemötena blir mer 

etablerade samt att fler medlemmar får tycka till om detta. 

11.2 När ska det praktiska möten förläggas, först eller sist? 
 Beslöts att börja med praktiskt möte och därefter ett 30-minutersmöte. 

11.3 Är mötesmanualer i slutligt skick för godkännande? 
 De behöver kompletteras och remissas en gång till.  

Cissi kompletterar dem och skickar ut dem en gång till för översyn till 

manualkommittén(Christina, Susanna, Cecilia och Cissi). 

11.4 Är det ett krav att vara med på video på Skype-mötet? 
 Förutsättningen ska vara att alla är med på video. Detta är en rekommendation, inte ett 

krav, för att uppnå fördelarna med Skype 

Lägg till denna text i manual att vi önskar att alla är med i video. 

Vi kände att detta ärende inte var moget för beslut utan det bordläggs till nästa möte. 

11.5 Hur ska vi administrera Skype-mötena? 
 Administreringen av mötena behöver bli mer personoberoende än vad de är idag. 

Det behöver testas om vi kan ha ett fristående Skype-konto i FAAs namn som vi kan 

administrera mötena via. 

Helen/Cissi gör ett litet pilotprojekt för att utröna detta. 

Ärendet bordläggs i väntan på utfallet av detta projekt. 

 

12 Mötets avslutande    

 Mötet avslutades med att Sinnesrobönen lästes. 
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