Protokoll FAA servicekommitté 2016-03-21

Närvarande: Helen, Lena, Annelie, Kia, Victoria, Bergman, Marie.
1. Mötet öppnas av Lena.
2. Lena väljs till ordförande för mötet.
3. Helen och Bergman väljs till justerare.
4. Traditionerna läses.
5. Dagordningen godkänns.
6. Övriga frågor.
1. Maillista
2. Mötesmanualer
3. Vinstmarginal på det vi säljer
4. Frågor till FAA USA
5. Life story
6. Matplan
7. Kassarapport: Det finns idag 6229,02 kr på kontot. Mycket hattpengar har kommit in samt
bra försäljning av litteratur. Inte så bra att ha hattpengar hemma så som sker idag. Kan detta lösas
på ett bättre sätt? Vi ska inte blanda ihop hattpengar med den egna ekonomin. Via Swedbanks
företagskonto kan man ha rätt att få ett eget Swischnummer. Kia och Annelie kollar om det går
att få ett eget Swishnummer till nästa SSK möte. Alla är välkomna att komma med förslag till hur
hattpengar kan hanteras på bästa sätt.
8. Hemsidan:
Den 21 mars skickade Helen ut flera frågor till SSK-maillista att diskutera på mötet idag.
1. Helen: Jag hittade en gammal flyer vi tidigare använt som jag bara snyggat till lite
och gjort i två varianter. Ni hittar dem här http://www.faa.se/info-formedlemmar/dokument-manualer. Tycker ni att den är bra?
Beslut: Gruppen tycker de är bra och godkänner den nya layouten.
2. Helen: Vad säger ni, ska vi lägga upp våra SSK protokoll här http://www.faa.se/ssk/
och göra som OA som har lagt upp sina? Jag föreslår att vi använder bara förnam i
protokollen och om någon inte vill använda sitt namn kan hen välja ett alias.
Beslut: SSK protokoll publiceras på hemsidan men enbart våra förnamn ska nämnas
där. Alias måste anmälas till Helen om någon inte vill använda sitt förnamn.
Två personer som önskar alias: Bergman vill kallas Bergman och Cleópatra vill heta
Cleo.
3. Helen: Jag har lagt upp ett nytt och uppdaterar (snyggare layout med några små
korrigeringar) förslag på manual till livemöten på sidan.
SSK: SSK är nöjd med de uppdateringar, korrigeringar och tillägg som Helen gjort på
hemsidan. Nu är den mer användarvänlig och lättare att hitta. Nya mötesmanualer
ligger också tillgängliga på hemsidan.
4. Helen: Jag undrar om vi kan ha en hemsidekommitté på 3 personer så blir det
lättare för mig att göra hemsidan snabbare bättre eller så fortsätter vi som nu, att jag
skriver till er och så får ni komma med feedback om något behöver ändras, tas bort
eller läggas till.
SSK: Helen och gruppen ser inte riktigt längre behov av en sådan grupp då det mesta
redan är upplagt på hemsidan. Arbetet med hemsidan får fortsätta utvecklas av Helen
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på samma sätt som gjorts av henne. Kia kan vara en stödperson till Helen för arbete
med det tekniska på hemsidan.
5. Helen: Varför kallar vi oss mattmisbrukare och i bland sockerberoende? I alla fall
tycker jag det är förvirrande, vad tycker ni? Varför kallar vi oss inte matberoende?
SSK: Helen påpekar att på hemsidan står det olika namn på beroende. Hur vill vi ha
det? Vi undrar varför är det olika och får vi ändra det? Ibland står det
beroendeframkallande födoämnen, sockerberoende, beroende, matmissbrukare etc. Det
står äta men aldrig dricka på hemsidan.
Beslut: Kia och Lena författar ett mail till FAA USA ang våra frågor om detta så att vi
får klarhet hur vi får skriva. Se övriga frågor 14:5.
6. Helen: Ibland står det äta och då saknas ju dricka, kanske är det bättre att alltid
säga inta istället? Jag personligen tycker att det är lite förvirrande. Därför har jag bytt
ut matmissbruk till FAA när det varit lämpligt.
SSK: Se fråga 5
7. Helen: Enligt vår tredje tradition: ”Det enda villkoret för medlemskap i FAA är en
önskan att sluta äta beroendeframkallande mat.” Kan den omformuleras så att det blir
tydligare att vi inte heller ska dricka beroendeframkallande dryck? Jag har mött nya
medlemmar som inte förstått att det gäller drycker också. Kan vi vara tydligare?
Förslag: ”Det enda villkoret för medlemskap i FAA är en önskan att sluta inta
beroendeframkallande födoämnen.”
SSK: Se fråga 5
8. Helen: På OA:s hemsida (http://oasverige.org/gruppmedlem/dokument/) finns
bifogat dokument. Jag efterlyser om vi har eller kan göra något liknande.
Dokumentet heter ”OA:s grupphandbok”
SSK: Helen undersöker om FAA USA:s hemsida har någon liknande text som vi kan
ha nytta av till vår hemsida.
9. Litteratur: SSK har köpt in böcker och polletter från FAA USA. De vita polletterna är snart
slut. Det finns böcker att beställa från vår egna hemsida. Lena berättar att den första beställningen
för en pdf har gjorts via mail.
Beslut tas om att de nya priser på böckerna är 120kr resp 160kr pga dollarn har gått upp.
Lena lyfte frågan om hur mycket vi kan ta betalt för böcker mm som vi köper från FAA USA.
Se övriga frågor 14:5.
10. Meddelande från FAA USA: Det blir konvent på Palm Beach Gardens i Florida i oktober
2016.
11. GSR information:
Lena uppmanar alla GSR:er att skriva regelbundet på FAA-chatten.
 Marie är Norrtäljegruppens GSR – De har inte haft någon GSR med på SSK möten på
många år och därför hälsas Marie extra varmt välkommen. Vice GSR är Jeanette och
Carina är kassör. Marie berättar att de använder inga vita polletter, kommer nya tillbaka
en andra gång får de ett grönt glashjärtan. Marie mailar Lena och får vita polletter. De
är sex personer som går regelbundet på möten, många kommer och går och som mest
har det kommit 15 personer. De har några ex av böckerna att låna och läsa på mötena.
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Bergman Stockholm GSR – Bergman meddelar att de nu har polletter som de ärvt från
den tidigare Stockholmsgruppen.
Kia Telefongrupperna GSR – vice GSR Cleo, 2 helt nya halvtimmesmöten och ny
mötestid på torsdag, vi har testat i en vecka och det fungerar bra, runt 8 personer på
samtliga möten, praktiskt möte söndagen den 3 april.

12. Serviceposter: FAA servicekommittés lediga poster/val och nomineringar:
GSR: Lena
Vice GSR: Annelie
Sekreterare: Kia
Vice sekreterare: Vakant - Ny sökes
Kassör: Annelie
Vice kassör: Vakant – Ny sökes
Litteraturansvarig: Lena
Vice litteraturansvarig: Victoria
Hemsidan: Lena (mailkontakter) och Helen (det tekniska)
GSR i landets olika grupper:
Malmö: Jenny (vice Ytte)
Stockholm: Bergman (vice Cleo)
Norrtälje: Marie (vice Jeanett)
Telefonmötena: Kia (vice Cleo)
13. Bordlagda frågor: Går det att ordna så att alla grupper sätter in hattpengen direkt på FAA:s
konto? Det går inte att sätta in kontanter på banken. Går det att använda ett Swischkontonummer, Annelie och Kia kollar möjligheten för att kunna göra detta till nästa SSK möte.
Beslut tas igen att förnamnen ska skrivas ut på SSK protokollen samt att samtliga GSR:s namn
ska stå under punkt 12 (serviceposter) i protokollet.
14. Övriga frågor:
1. SSK beslutar att Helen upprättar en maillista över alla som är med i SSK:s mailgrupp.
2. Mötesmanualer – uppdatera och justera entimmes-mötesmanual för telefonmöten. Förslag
tas fram av Helen och beslut tas vid nästa praktiska möte för telefonmöten den 3 april.
3. Vinster – vi går aldrig plus, polletterna skänks i dagsläget, osäkert hur mycket saker kostar
bland annat pga dollarkursen och vi behöver lägga på lite för att täcka framtida utgifter.
4. Life story – publiceras på hemsidan, Helen lägger upp stories men vem godkänner dem? De
på USA:s hemsida är mycket kortfattade 5-6 rader, inga detaljer om vad de ätit, mm. Blir
nästan konstigt att inte nämna specifika livsmedel. Har FAA USA någon tanke med att inte
skriva ut specifika livsmedel? Frågan skickas till FAA USA.
5. Frågor till FAA USA – Hur får vi göra? Hur mycket får vi gå i vinst? Ändringar som vi får
göra på hemsidan? Hur får vi länka mellan olika 12-stegsgrupper? Finns det en policy för life
stories som publiceras på hemsidan? På FAA USA hemsida står det fel telefonnummer och
kontaktuppgifter för FAA Sverige. Ett förslag till mail till FAA USA med våra frågor
presenteras på nästa SSK möte.
6. Matplan – Bitten är beredd att ta en ny strid för att uppdatera och modernisera FAA:s
matplan.
15. Information till mailchatten: Lena skriver ett förslag om vad som ska stå på chatten. Hon
nämner behov av sponsorer, tradition 5 med tanke på alla nya möten, nya mötestiderna för
telefongrupperna och även SSK:s nya mötestid.
16. Ny mötestid bestäms till 4 maj 2016 klockan 19:00-20:00.
17. Mötet avslutas med ”Sinnesrobönen” och ”Gör service – Det fungerar”.
Sekreterare: Kia

Justerare: Helen och Bergman

