
 

Praktiskt Telefonmöte  FAA 2016-02-28 

 

Närvarande 6 personer 

 

1. Ordförande: Kia 
Sekreterare: Elisabeth 

Justerare: Helen 

 

2. Mötet öppnas 

 

3. Dagordningen godkänns. 

 

4. Föregående protokoll lästes från den 28 januari 

 

5. Gruppinventering 

Deltagande på mötena: 

Torsdagar 1-6 personer, ibland inställda möten 

Söndagar  4-8 personer  

 

Hur mår gruppen: 

På torsdagar bra men ostabilt i antal deltagare. 

Söndagsgruppen känns energifull, har blivit stark och har kontinuitet. 

 

Hur är tillväxten 

Det ringer många nya, en del stannar. Söndagsgruppen hoppfull men torsdagsgruppen 

lite orolig över att nya inte kommer tillbaka. 

 

Hur fungerar femte traditionen 

Vi tycker att vi jobbar bra med att ta hand om och informera nya, lämna 

telefonnummer, anpassa mötet om det är någon nykomling, stanna kvar efter mötet 

mm.   

 

6. Mötestider  & Mötesansvariga nästa månad 

Det finns ett tryck efter fler möten och ev att flytta torsdagstiden då den sammanfaller 

med flera av FAAs livemöten.Efter lång diskussion beslutas vi kommer att ha följande 

möten:  

 

Tisdagar:   12.30-13.00 

Torsdagar: 20.00-21.00 

Fredagar:   18.30-19.00 

Söndagar:  08.30-09-30  

 

Det praktiska mötet flyttas åter tillbaka till söndagarna efter ordinarie möte. (och då 

förlängs mötestiden med en halvtimme). Vi ändrar även till FÖRSTA söndagen i 

månaden istället för sista (många är upptagna just sista helgen) med början den 3 april. 

Detta måste ändras i manualerna (sekr. anm.) Helen lägger in uppgifterna på 

hemsidan. 

Mötena kommer igång när manualerna är klara (troligen w 11 enl Helen) Sprid detta! 

Se även punkt 8.  

 

I varje telefonmötesgrupp kan man ha en kontaktperson som GSR kan hålla kontakt 

med så att hon kan få information om hur det fungerar.  

 



 

7. GSR-info.  

Vi väljer Kia till ny GSR och Cleo till vice GSR. Välkomna! 

Elisabeth påminner om vikten av att ha sponsor som stöd och att snabbt sätta sig in i 

Traditionerna. Helen lägger in rätt namn och telefonnummer på hemsidan. 

 

Nästa SSK möte blir den 21 mars 18.30-20.00. 

 

8. Bordlagda frågor från förra mötet 

Annelie har sedan förra mötet skickat ut förslag på nya mötesordningar för påseende 

och åsikter. 

Den långa versionen antogs med en mindre ändring: GSRs namn tas bort så vi slipper 

göra en ny manual varje gång det blir en ny GSR. 

Elisabeth kontaktar Annelie om att ändra och skriva ut manualen 

 

Den korta manualen tittar Helen och Kia vidare på för att se om de kan förkorta den 

ytterligare. Mötet beslutade att den kan provas och utvärderas på mötena fram till 

nästa praktiska möte då det tas beslut om den fungerar bra. 

 

Viktigt att manualerna skrivskyddas för att inga ändringar ska kunna göras utan beslut 

på praktiskt möte. Helen lägger sen ut dem på hemsidan. 

 

Elisabeth skickar de original hon har till Helen för att läggas osynliga i FAAs 

bibiliotek 

 

9. Övriga frågor  

 

Hur vi benämns i dokument synliga på FAAs hemsida 

Beslutas att endast förnamn eller alias nämns för att behålla anonymiteten.  

 

Länka till och från vår hemsida 

Vi är inte helt säkra på att detta är tillåtet, tex att vi länkar till AAs sida. 

Vi skickar frågan vidare till SSK så att de kan kolla med FAA i USA 

 

Lifestories 

Helen efterlyser personliga berättelser som kan läggas ut på hemsidan. 

De är till för att nya ska kunna läsa och känna igen sig (och bli intresserade av att gå 

med i FAA). 

 

10. Mötet avslutas med sinnesrobönen 

 

  

 

Vid tangentbordet: Elisabeth  justeras: Helen 


