Protokoll möte SSK

FAA - Anonyma matmissbrukare
Möte har hållits:
Deltagare:

3 oktober 2016

Kl:

19:00-19:58

Plats:

Telefonmöte 08 – 400 113 33
kod 35 90 34

Lena, Anna, Isabella, Louise, Helen, Cecilia,

AGENDA
1
2
3
4
5
6
7
8
8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Mötet öppnas
Lena öppnade mötet.
Val av mötesledare
Lena valdes att leda mötet.
Val av mötessekreterare
Cecilia valdes att vara sekreterare för mötet.
Val av två justerare
Anna och Isabella valdes att justera protokollet.
Traditionerna läses
Traditionerna lästes.
Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll godkändes.
Rapporter
Kassarapport
12 296:- finns på FAAs huvudkonto.
1 000:- finns på FAAs översättningskonto.
Mötet beslutade att överföra 5 000:- till översättningskontot. Helen fixar det.
Hemsidan
Vissa besökare frågar efter information som faktiskt finns på faa.se de har bara
inte sett den. Det verkar vara ett initialt problem innan besökare lärt sig hitta på
webbplatsen.
Kia håller på att ta fram ett förslag på hur informationen till nybörjare kan
vidareutvecklas.
Litteratur
Gott om polletter och litteratur just nu.
Lena efterlyser någon som kan avlösa henne på posten som litteraturansvarig.
Meddelanden från FAA USA
Inget fanns att rapportera. Svar på våra frågor kommer möjligen efter ett möte
de ska ha i oktober.
GSR
Göteborg
Anna rapporterar. 2 möten avverkade med 3 medlemmar. Möjligen 4
medlemmar på torsdag.
Praktiskt möte på torsdag.
Kalix
Isabella rapporterar. Till och från som mest 4 medlemmar. Livaktigt möte.
Malmö
Ingen representant närvarande.
Norrtälje
Ingen representant närvarande.
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Stockholm
Louise rapporterar. 2 lokaler, 2 möten. Bra stabil kärna i grupperna men vi
funderar på hur vi kan motivera nybörjare att återkomma.
Telefongrupperna
Helen rapporterar. Dåligt deltagande på mötena senaste tiden. Söndagar stabilt,
veckodagarna sämre.
8.6 Stegarbetsgrupp
6 deltagare var med i uppstarten (gruppen tänkt att ha som mest 7
deltagare). Om någon ytterligare vill ansluta till gruppen ska den
intresserade kontakta Kicki
9
Serviceposter
GSR: Lena
Vice GSR: Annelie
Sekreterare: Cecilia
Vice sekreterare: Kia
Kassör: Annelie
Vice kassör: Helen
Litteraturansvarig: Lena
Vice litteraturansvarig: Victoria
Hemsidan svara mejlen: Lena
Vice hemsidan svara mejlen: Victoria
Hemsidan det tekniska: Helen
Vice hemsidan det tekniska: Cecilia
GSR Göteborg: Anna

10
10.1
10.2

10.3

10.4

10.5

Vice GSR Göteborg: ?

GSR Kalix: Isabella
Vice GSR Kalix: Anna-Carin
GSR Malmö: Ytte
Vice GSR Malmö: ?
GSR Norrtälje: Marie
Vice GSR Norrtälje: Jeanette
GSR Stockholm: Louise
Vice GSR Stockholm: Cleo
GSR Telefonmöten: Cleo
Vice GSR Telefonmöten: Kia
Bordlagda ärenden
Hur mycket behöver vi (FAA-Sverige) skicka till USA?
Annelie forskar vidare genom att fråga Lotta vår förra kassör i SSK. Bordlagt.
Uppmärksammande av abstinent tid.
Varför pollettutdelning vid viss abstinent tid? Detta är ett sätt att mäta att
programmet fungerar. Andra 12stegsgrupper har som tradition att
uppmärksamma att programmet fungerar genom att om ingen har någon pollett
att få så frågar man exempelvis ”Vilka har varit abstinenta 1 år?” På detta sett
synliggörs också vilka som har erfarenhet i programmet. Helen vill att vi ska
anamma denna tradition och förbättra mötesmanualerna med lämplig text.
Detta är information som är bra att dela vidare i grupperna.
Fler erfarna som deltar på telefonmöten.
Kan flera ”gamlingar” engagera sig i detta? Vi som vill behålla FAA måste
göra service och delta i mötena. Telefonmötena har haft dålig närvaro på
sistone. Mötet beslutade att skicka ut förfrågan på FAAchatten.
Steg-litteratur
Är det möjligt att få göra stegen med AAs Stora boken. (ex. steg 4 och 5 ev. 6)
även fast den är ”icke godkänd FAA-litteratur”?
Mötet beslutade att med traditionerna som vägledning att vi kan använda AAs
litteratur.
Textförslag -Varför nykomlingen är den viktigaste personen
Helen har ett förslag på text som är angeläget för FAA att anamma.
Till detta möte får vi textförslaget och då tas även eventuellt beslut.
” Ny börjaren är den viktigaste personen på mötet och utan dig kan vi inte
heller växa. Det vi inte ger vidare kan vi inte behålla.”
Mötet beslutade att tillstyrka förslaget.
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Nya ärenden
Berättelser från medlemmar på faa.se
Det saknas berättelser från medlemmar på faa.se. Förslaget är att alla på detta
möte skriver sin berättelse till nästa SSK-möte. Vi utgår från det koncept som
finns på http://www.foodaddictsanonymous.org/testimonials så ser vi var vi
hamnar. Texten ska handla om: Vad har FAA betytt för mig? Vad har FAA
gett mig? Mötet beslöt att tillstyrka detta förslag.
Felaktig information på foodaddictsanonymous.org/face-face-personmeetings#Sweden
Förslaget är att vi ber dem ta bort felaktig info. och endast länka till faa.se
Mötet beslöt att tillstyrka förslaget. Helen och Lena verkställer ärendet.
Övrigt
Förväntningar på GSR
En definition av vad GruppServiceRepresentant ska göra efterfrågades. Vi
läste igenom den definition som finns på faa.se och fann den ganska
heltäckande. Dock fanns två frågor som inte täcktes in där.
Ska man ha varit abstinent en viss tid? Mötet beslutade att det är upp till
gruppen som väljer GSR att bestämma.
Hur aktiv ska man vara i gruppen? Mötet beslutade att det är upp till gruppen
som väljer GSR att bestämma.
Info för nykomlingar på hemsidan. Hur möten går till?
Se punkt 8.2.
Nya layouter på startpaket + diverse dokument
Helen informerade om att diverse dokument såsom startpaketet är under
utveckling med ny layout och förbättring av bla. innehåll i manualer. Ett
utskick är gjort av diverse förslag för att få en återkoppling.
Det diskuterades hur mycket vi kan ändra i texter som är direkt översatta från
en engelsk förlaga. Mötet beslutade att tillsvidare gäller att översatta texter
som finns på faa.se bör vara oförändrade jämfört med
”originalöversättningen”.
Information till FAAchatten
Från detta möte är det främst information om att Göteborgsgruppen startat samt
en uppmaning att delta mer på telefonmöten som ska ut. Lena effektuerar detta.
Nästa möte
Nästa möte bör vara ung. första veckan i november. Cecilia gör en Doodleförfrågan till SKK-gruppen ang. lämpligt datum. Senaste svarsdag bör vara
någon gång vecka 42.
Mötet avslutas
Vi avslutade med att läsa Sinnesrobönen tillsammans i vi-form
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