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170110

11 Hemsidan tillägg matplan FAAs förslag på matplan ska läggas ut på faa.se, men först ska Kia kontrollera att översättningen är korrekt.

Mötet beslutade att FAA Sverige inte ska använda denna matplan. 

Ärendet avfördes från Bevakningslistan.

170110

11 FAAbidrag till USA?
Hur mycket behöver vi (FAA-Sverige) skicka till USA? Annelie forskar vidare genom att fråga Lotta vår förra kassör i SSK. 

Mötet beslutade att så länge som vi samlar till översättning så har vi inte möjlighet att skicka bidrag till USA. 

Ärendet avfördes från Bevakningslistan.

170110

11 Ny modern matplan för FAA
Det handlar om att skriva om FAAs nuvarande matplan till en ny modern variant. Det har hänt mycket sedan FAAs matplan 

ursprungligen skrevs för många år sedan. Det är mycket viktig och angeläget ärende. Vi har i dagsläget ingen matplan vi med gott 

samvete kan erbjuda nykomlingar. De inblandade aktörerna har hittills haft svårt att avsätta tid för aktiviteten.

Mötet beslutade att FAA Sverige inte ska driva denna aktivitet.

Ärendet avfördes från Bevakningslistan

170110 6 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes utan några tillägg av ärenden på punkten Övrigt.

Beslut togs om att mötesdeltagarna förväntas ha läst igenom dagordningen i förväg så att den ej behöver läsas upp under möte

170110 7 Föregående mötesprotokoll Föregående protokoll godkändes

Beslut togs om att mötesdeltagarna förväntas ha läst igenom föregående protokoll i förväg så att det ej behöver läsas upp under 

mötet. 

170110 8.2 Hemsidan Det har inkommit synpunkter på informationen på faa.se ang. vem som är sockerberoende. Beslut togs om att det inte föranledde 

någon åtgärd. 

170110 10.1 Bordlagda ärenden Optimal mötesdag för SSK?

Cecilia gjort undersökning via Doodle för att se vilka mötesdagar som är optimala för SSK-gruppen. Resultatet av undersökningen 

diskuterades livligt och mötet kom fram till att det inte finns några direkt optimala dagar för möten. Beslut togs om att tillsvidare 

använda följande mötestider:

Andra torsdagen i jämn månad kl. 16.30-17.30

Andra tisdagen i ojämn månad kl. 20.30-21.30

170110 12.1 Sponsorstöd

Förslag från Lena om att vi utformar ett tydligt sponsor-stöd (förslagsvis genom den fb-grupp som startats upp redan)

Beslut togs om att Lena ska ta fram ett förslag på detta sponsor-stöd att presentera för SSK

170209 8.1 Kassarapport Förslag att 3000 kronor överförs från huvudkontot till översättningskontot.  Annelie genomför detta.

170209 13.1 Påläsning av föreg. mötes protokoll Beslut om att allla läser föregående protokoll före SSK mötet. SSK beslutar detta en andra gång.

170209 13.3 SSK-möte på Skype Vi tar upp frågan om det kan testas att ha SSK möte på Skype istället för telefon. 

Kan SSK vara på ett Skypemöte för att underlätta för sekreteraren? Cecilia S behöver samordna. 

Bra idé om alla har tillgång till dator. Vi tar beslut att vi är positiva till att testa Skypemöte.

170209 13.4 Komplettering stegen och traditionerna Komplettering görs till stegen och traditionerna med ett försättsblad, sidnummer samt en innehållsförteckning.

 SSK beslutar att så ska ske. 

170314 12.1a Ny vice GSR samt sekreterare Vi röstade för att Helen skulle bli ny vice GSR och Cecilia S sekreterare

170314 12.1c Nya pamfletter

Nya pamfletterna godkänds.  Helen undersöker vad det kostar att trycka upp 1000 stycken, kostnaden bör vara under 1.500 kr

170314 12.2 Traditionerna på faa.se Vi bestämde att traditionerna ska läggas ut på FAA.se
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170314 12.3 Mentorer för nya grupper Victoria och Isabella tar på sig ansvaret att hjälpa nya grupper

170314 12.5 SSKs mejllista Cissi tar hand om maillistan och Helen avsäger sig ansvaret

170509 12.1 Tryckning av pamfletter Beslut togs att pamfletter ska tryckas. 1000 stycken av varje. Kommer kosta ca 2000 kr med frakt.

170509 12.2 Visitkort Visitkort ska beställas samtidigt. Då slipper vi dubbla fraktkostnader.

170509 12.5 SSKmötestiden förlängs Vi förlänger alla SSK-möten med 15 minuter.

170608 8.3 Priser visitkort rsep. Foldrar Grupperna betalar 50 öre för visit kort/st och 1kr/st folder 

170711 8.3 Inköp ansvarsfrihet Isabella kan själv besluta om att beställa mer böcker och polletter när lagret behöver fyllas på.

170711 10.1 Firmatecknare Banken vill ha in ett årsprotokoll från oss där det framgår vilka som är firmateck-nare. Protokollet ska innehålla namn och personnr

och justeras med fullständiga namn. Detta protokoll i original ska sedan tas till banken. Det tas beslut på detta möte att detta möte

får bli vårt årsmöte.

SSK beslutar att Lena, Annelie och Helen var och en för sig är firmatecknare för FAA.

170711 12.1 Översyn av SSKs mötestider
Vi vet inte varför deltagandet är så lågt på våra SSK-möten men en möjlig orsak kan vara att det beror på att mötestiderna inte

passar många. Det tas beslut om att vi ska på nytt se över om vi kan komma fram till andra mötestider som kan passa fler. Detta

gjordes grundligt för ca ett halvår sedan och vi tycker att det är bra att göra om den proceduren igen.

170711 13.2 CD-skivor från Värdskonventet Vi beslutar att det är bra om någon kan skriva till USA och fråga om vi får dela dem som ljudfiler till våra medlemmar som får köpa

access till dem, tex via dropbox eller att vi har dem på hemsidan med en särskild kod och att vi sedan skickar de pengar vi får in till

USA eller om vi kan betala en avgift för att ge alla våra medlemmar tillgång till dem.

170824 10.1 Ny sekreterare SSK saknar sekreterare: Sofia tar på sig uppdraget som sekreterare, Cissi stöttar upp i början.

170824 10.2 Nytt BG för beställningar Det beslutas att ett extra BG skall öppnas på Swedbank. Kontot kommer bara vara avsett för beställningar och ska underlätta vid

handhavandet av dessa. Helen ordnar det praktiska kring kontoöppnandet samt ändrar informationen kring det nya kontot på FAA:s

hemsida.

170824 10.3 CD-skivor från Värdskonventet Angående CD-skivorna från Världskonventet 2016 beslutas det att vi ska skriva till USA och fråga om det finns någon möjlighet att

dela dem som ljudfiler via FAA:s hemsida (se förra protokollet från 170722). Helen formulerar brevet på svenska, Kia översätter det

och Lena skickar det till USA. 

170824 10.4 SSKs mejllista SSK:s maillista – Cissi ordnar en likadan tjänst som vi har för FAA-chatten.

170824 12.1 SSK mötestider
Uppföljning av Doodle-undersökningen: Då bara 9 av 20 har svarat går det i nuläget inte att ta något beslut om ny mötestid. Av de

som har svarat framgår att tisdagar 20.00-21.15 är den tid som flest har möjlighet att närvara. Det beslutas att Lena ska försöka nå

de som inte har svarat för att höra med dom vilken/vilka tider som är optimala för dem. Frågan bordläggs. 

170824 12.2 Hantering av akuta ärenden
Hur ska vi gå till väga när det händer oförutsedda händelser som måste hanteras akut? Detta gäller framför allt saker som kräver ett

beslut från hela SSK i enlighet med tradition 2. Vi beslutar att vid akuta situationer där man inte har möjlighet att invänta ordinarie

möte, finns det alltid möjlighet att kalla till ett extra SSK-möte. Vid beslut som rör alla (som t.ex. när vår telefonmötestjänst med

kort varsel skulle ändras, se övrigt) måste SSK kliva in och ta ett gemensamt beslut. 

170912 10.1 SSK mötestider När ska vi ha SSK-möten? Uppföljning av Doodle-undersökningen: Det är vissa serviceposter som måste vara med men att alla GSR

inte kan vara med på alla möten får man räkna med, kanske kan vice GSR eller någon annan i FAA-gruppen vara med istället.

Förslaget är att vi fortsätter att ha två fasta tider att växla mellan men i slutet av varje möte checkar man av hur många av de

närvarande som har möjlighet att närvara på nästa möte. De fasta tiderna är andra tisdagen i ojämn månad kl. 20:00-21:15 samt

andra torsdagen i jämn månad kl. 16:30-17:45.
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170912 12.1 Hantering av akuta ärenden Arbetsutskott (AU): Vid akuta och oförutsedda ärenden då man inte kan invänta ordinarie möte finns ett förslag lagt att vi tillsätter

ett arbetsutskott som har mandat att ta snabba och akuta beslut. Arbetsutskottet bör bestå av GSR SSK, kassör och sekreterare

eller deras ersättare. Beslut tas på att ett arbetsutskott införs.  

170912 12.3 Arbetsbeskrivning SSK En beskrivning av hur vi arbetar inom SSK är utarbetat av Cissi. Syftet med arbetsbeskrivningen är att underlätta arbetet t.ex. när

man är ny på en post eller när man är inhoppare för någon ordinarie. Beslut tas att Cissi, Sofia, Annelie och Helen bildar en

kommitté för att arbeta fram ett förslag på en arbetsbeskrivning. I samband med att kommittén arbetar med arbetsbeskrivningen

görs även ett förslag på ny mötesordning för SSK (punkt 12.2).

170912 13.1 GSR/grupp mötesnärvaro vid SSK-möte Hur gör vi om det är någon GSR som inte vill vara med på SSK-mötena? Vi tar beslut om att man som GSR ska vara med på SSK-

mötena. Det är okej att ibland inte kunna vara med men då lämnar man om möjligt över till vice GSR eller annan grupprepresentant

att närvara istället. Det är viktigt att vi har kontakt med varandra! För att känna gemenskap och för att kunna föra budskapet

vidare. Lena tar på sig att ta kontakt med Cecilia.

171012 10.1 SSK mötestider När vi ska ha SSK möten? SSK beslutar i ett andra beslut att ha fasta tider.

171012 10.3 SSK mötesguide Mötesguide för SSK – Förra protokollet 12.3. Flera reflekterar över att guiden känns bra. Kan inte se något som känns fel. SSK

beslutar att vi godkänner guiden idag. 

171012 13.3 SSK arbetsutskott Arbetsutskott SSK – Tillsätta ett arbetsutskott. SSK beslutar att vi tillsätter ett arbetsutskott. 

171017 4 Konsultuppdrag faa.se

Vi beslutar att Cissi kontaktar oss via mail eller sms när hon vet om konsulten tar på sig uppdraget, hur mycket det kommer att 

kosta, när arbetet kan utföras samt hur lång tid det kan tänkas ta. Beslut om hur vi går vidare tas då via mail/sms inom AU-gruppen.

171114 9 AA:s stora bok Är det okej att använda AAs stora bok vid sponsring och på stegmöte? 

Detta diskuterades vid förra mötet, fortsatt diskussion på detta möte. Följande slås fast under detta möte: 

* En förfrågan om detta har gjorts tidigare och FAA USA var då tydlig med att det inte är tillåtet att använda någon annan litteratur

utom FAAs egna på FAA-mötena (enligt tidigare protokoll).

* När man sponsrar är det dock friare att använda annan litteratur men det är ändå viktigt att vara tydlig med att det man då

använder inte är FAAs litteratur (i enlighet med vad som står i steg 4).

* Om man deltar på ett FAA-möte och under den egna delningen pratar om vad man har läst och lärt sig genom att läsa någon

annanstans än i FAAs litteratur (till exempel i ”Stora boken”) så är detta okej som en del i ens delning, men man bör vara tydlig med

vilken källa är, exempelvis: ”detta har jag läst i stora boken”. Det är dock inte godkänt att som mötesledare läsa ur AAs stora bok på

ett FAAmöte.

171114 9 Matplan  Vilken matplan är godkänd av FAA? Kan vi ha alternativ att dela ut till nykomlingar? USAs matplan fungerar inte för så många av 

oss. Fortsatt diskussion från förra mötet. Följande slås fast på detta möte:

 Ett nytt förslag på matplan är inskickat till FAA USA men vi har ännu inte fått något svar. I väntan på detta svar måste vi förhålla 

oss till vad som tidigare sagts:

Enligt FAA-USA är det inte okej att dela ut generella matplaner som ska gälla alla då det är väldigt individuellt vad man kan äta och 

inte.

 Att efter ett möte ge individuella råd till andra medlemmar är okej.

 Det finns generella mat-råd på vad man bör eller inte bör äta på www.faa.se

171114 9 SKKs mötesordning Godkännande av ny mötesordning:

Den nya mötesordningen hänger ihop med den nya SSK-guiden som godkändes på förra mötet. Därmed godkännes härmed även 

den nya mötesordningen.
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171114 11 Översättning Förslag på att medlemmar i FAA Sverige själva gör en översättning av boken ”Food for the Soul” och att FAA Sverige sedan ger ut 

boken på svenska. Det har tidigare diskuterats att all översättning skall göras av professionella översättare men det känns som om 

det ligger långt bort eftersom det är så pass kostnadskrävande. Det är även svårt att hitta en professionell översättare med önskad 

erfarenhet av 12-stegsarbete för att vi skulle få en produkt med bra kvalitet. Förslaget är att i stora slängar: - Bilda en 

översättningskommitté för projekt ”Food for the Soul”. - Denna kommitté engagerar medlemmar som självständigt översätter 

dedicerade avsnitt. - Översättningsförslagen publiceras på faa.se för att få in kommentarer från medlemmar. - Kommittén 

slutgranskar och fastställer översättningarna. - Kommittén upphandlar och verkställer tryckning.

Beslut tas på att en översättningskommité skall bildas. Cissi tar på sig ansvaret att leda kommittébildningen.

171214 12.1 Afterglow SSK-möte
Förslag på att det är ok att efter avslutat formellt SSK telefonmöte, prata fritt om valfria ämnen. Beslut: Förslaget godkänns

171214 12.1 Översättning Förslag på att ändra ¨Jag uttrycker mina känslor uppriktigt¨ till könsneutralt istället för dagens manligt/kvinnligt. 

Beslut: Lisa arrangerar ett förslag på översättning som skickas till USA för godkännande. 

171214 12.1 Abstinens SSK-post
Fråga från Litteraturansvarig: är OK att inneha serviceposten Litteraturansvarig även om innehavaren förnärvarande inte är i stabil 

abstinens. Beslut: Ja, ok att fortsätta som Litteraturansvarig. Eftersom rollen inte är rådgivande och personen är aktiv i programmet 

och har en önskan att vara drogfri. Med gruppsamvetet och traditionerna kommer vi långt. 

171214 12.1 FAA-material på engelska vid live-möten Förslag på att säkra material även på engelska vid Livemöten så att även icke svensktalande kan tillgodogöra sig information. 

Beslut: Upp till varje grupp, engelskt material finns tillgängligt på hemsidan så att grupperna kan skriva ut. Den långa versionen av 

Steg 1 behöver beställas mot betalning, vilket är väldigt enkelt för den enskilda medlemmen att göra.  

171214 12.1 AA:s stora bok

Mail från Kia till ett fåtal medlemmar i SSK för diskussion och rådgivning som av misstag delades med alla. Diskussion: Vi har ganska 

stora möjligheter att förändra och utveckla FAA Sverige så länge vi förlitar oss på gruppsamvetet och våra traditioner. Vi kanske inte 

kan lägga till material och litteratur genom att skriva in det i mötesmanualen, eller läsa ur icke godkänd litteratur under det 

formella mötet. Däremot kan vi ju själva använda oss av alla olika delar av t.ex. AAs program inofficiellt, före och efter möten & i 

våra personliga delningar. I traditionerna står det att vi kan ändra och att vi kan komma ganska långt med gruppsamvetet. 

Däremot är det svårt att officiellt göra förändringar om vi skrivit specifikt till USA och fått nej (som till exempel att lägga till AAs 

Stora bok på listan över godkänd FAA litteratur.) Vi har ju olika ingångar i alla olika 12-stegs program men om vi som individer hittar 

någonting från andra program, till exempel från stora boken så kan vi ju så klart använda det. 

Helen ber att få läsa från FAA’s, den gröna boken sidan 50:

Beslut: Det viktigaste är att vi använder det som får oss att upprätthålla abstinens. Andra 12-stegs grupper använder stora boken 

som en bibel. Det går ju bevisligen att leva i tillfrisknande genom bara FAAs program och litteratur, även utan AAs Stora boken men 

den kan så klart användas för inspiration – & refereras till under personlig delning. Översatt ända fram till matplansdelen i den 

gröna boken

171214 13.1 Översättning Helen ber om hjälp till översättning av ¨Jag uttrycker mina känslor uppriktigt¨ till engelska.Beslut: Lisa erbjuder sig att skriva om den

och skickar den till Helen för publicering på hemsidan.

171214 13.2 CD-skivor från Värdskonventet CD-skivorna från senaste konventet är fortfarande inte distribuerade. Förslag om att lägga upp dem som ljudfiler på hemsidan, för

delning mot betalning (FAA USA till godo). Kia ber om hjälp att översätta förfrågan & skriva till USA för godkännande. Beslut: Anna

skriver till USA, Kia skickar förfrågan på svenska till Anna. 
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