Protokoll möte SSK

FAA - Anonyma matmissbrukare
Möte har hållits:
Deltagare:

14 november 2016

Kl:

18.30-19.33

Plats:

Telefonmöte 08 – 400 113 33
kod 35 90 34

Anna, Isabella, Cleo, Helen, Cecilia

AGENDA
1
2
3
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6
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8.1

8.2

8.3
8.4
8.5

Mötet öppnas
Cleo öppnade mötet.
Val av mötesledare
Cleo 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 av Anna.
Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes med tillägg av ärende på punkten Övrigt.
”Att ha måndagar som mötesdag fungerar det?”
Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll godkändes.
Rapporter
Kassarapport
Rapport från Annelie:
6 209,57 kr finns på FAAs huvudkonto.
6 000 kr finns på FAAs översättningskonto.
Nyligen beställt nya polletter från USA.
Hemsidan
Sök-funktion införd.
Kommer att finnas lösenordsskyddat dokument-arkiv för olika grupper.
Hör av er med återkoppling + ideer till webbkommittén.
Helen föreslog att på medlemmarnas berättelser skulle ålder och kön läggas
till. Mötet beslutade att anta förslaget.
Litteratur
Ingen representant närvarande.
Meddelanden från FAA USA
Lena fått direktkontakt med representant i USA som hon kan växla mejl med.
GSR
Göteborg
Anna. Blandad närvaro men folk håller kontakten. Fått igång Swish.
Alla poster är tillsatta. Uppsagda från lokalen. De är på spaning efter ny lokal.
Kalix
Isabella. Skype eller telefontjänsten? De ska prova Skype i samband med livemötet. Folk ringer in från hela Sverige. De ska ev. testa FAAs telefontjänst
senare.
Malmö
Ingen representant.
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Beslut

Protokoll möte SSK

FAA - Anonyma matmissbrukare
Norrtälje
Ingen representant.
Stockholm
Helen. Stabil grupp. Många gör service. Mötena förlängs med en kvart så det
blir mer utrymme för delning. Många nya kommer tillbaka. Har blivit
uppsagda från lokalen. Kontakt med ev. hyresvärd imorgon.
Telefongrupperna
Cleo. Mycket varierande deltagar-antal på mötena.
Stegarbetsgrupp
Ingen representant. Vi är nyfikna på hur det går.
9
Serviceposter
GSR: Lena
Vice GSR:
Sekreterare: Cecilia
Vice sekreterare:
Kassör: Annelie
Vice kassör:
Litteraturansvarig: Lena
Vice litteraturansvarig:
Hemsidan svara mejlen: Lena
Vice hemsidan svara mejlen:
Hemsidan det tekniska: Helen
Vice hemsidan det tekniska:

8.6

GSR Göteborg: Anna

10
10.1
10.2

10.3

10.4

Annelie
Kia
Helen
Victoria
Victoria
Cecilia

Vice GSR Göteborg: Sandra

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? Bordlagt
Annelie forskar vidare genom att fråga Lotta vår förra kassör i SSK.
Bordlagt
Visitkort
FAA Sthlmsgruppen håller på att ta fram visitkort för FAA.
Är detta något som vi ska tillhandahålla nationellt?
Finns det intresse hos andra grupper?
Visitkorten kan användas för att lämnas på offentliga platser i sin närhet. FAA
Sverige skulle kunna tillhandahålla dessa till de grupper som önskar det.
Mötet beslöt att Sthlms-gruppen(Helen/Cecilia) beställer ca. 250 st och delar
med sig till övriga grupper mindre antal för testning till självkostnadspris. Förslaget på visitkort med strån antogs.
Officiell Facebook-sida för FAA Sverige
Jag vill att vi gör en officiell sida på fb för FAA sverige. En är redan gjord för
FAA stockholm. Då blir det lättare för andra att hitta oss.
Facebooksidan FAA Sverige ska bara information om FAA. Som ett
komplement till hemsidan och i enlighet med tradition 5 (Varje grupp har
endast ett primärt syfte – att föra budskapet vidare till den matmissbrukare
som fortfarande lider.)
Mötet beslutade att en facebook-sida för ska skapas. Helen och Anna fixar.
Food for the Soul på faa.se/FAA fb
Helen skulle vilja att vi kunde lägga ut dagens text som finns i food for the
soul på något sätt på Facebook eller hemsidan.
Bordlagt. Svar inväntas från USA.
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Nya ärenden
Förslag att när kassan rapporteras alltid ska ta med hur nära vi är vårt delmål
att verkligen kunna börja översätta en av böckerna.
Bordlagt
Hur går det för Lena eller om det var Kicki som skulle skriva tillsammans
med Bitten angående vår matplan?
Bordlagt
Att-göra-lista för SSK?
Bordlagt. Förslag tas fram av Cecilia
Önskar klarhet i om vi kan ha länkar till andra gemenskaper på vår hemsida.
Bordlagt.
Bättre kommunikation mellan GSR -gruppen och SSK efterfrågas av Helen.
Bordlagt.
Förvaltningen av olika mejl-listor är ett bekymmer. Finns det något bättre sätt
att sprida information?
Bordlagd.
Jag skulle vilja att vi tar upp frågan om hur många sponsorer vi har idag och
hur de mår. Vad kan göras för att få fler att sponsra av de som kan sponsra.
Och vad kan sponsorerna göra för att själv få stöd. Kan vi ta hjälp av USAs
sponsorer? Min upplevelse är att om FAA ska kunna överleva är det viktigt att
vi har villiga sponsorer
Mötet tyckte att detta är mycket angelägna frågor. Det beslöts att Helen ska
skriva på FAAs vänner och faa.se om vad man kan göra/alternativ i väntan på
en sponsor
Var anmäler man sig om man vill vara med i Steg-gruppen?
Folk har hört av sig och är intresserade.
Mötet beslutade att Helen kollar med Kicki och Lena vem man ska kontakta.
Övrigt
Att ha måndagar som mötesdag fungerar det? Louise kan aldrig vara med för
hon är upptagen alla måndagskvällar.
Ärendet bordlades i väntan på att Cecilia gör en undersökning via Doodle för
att se vilken dag som passar gruppen bäst.
Förslag om att göra text om FAA Sverige på Wikipedia
Mötet noterade förslaget och tyckte att det är en bra idé.
Information till FAAchatten
Cleo informerar från mötet.
Nästa möte
Måndag den 12 december kl 18:30 – 19:45.
Mötet avslutas
Vi avslutade med att läsa Sinnesrobönen tillsammans i vi-form
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